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PROTOKOLL EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE 10. APRIL 2003 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt ekstraordinært styremøte på møterom D707 ved 
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF i Tromsø, den 10. april 2003 – fra kl. 08.30 til kl. 
13.00. 
 
Til stede var: 
Styreleder Olav Helge Førde, styremedlemmene Nils Moe, Daniel Haga, Lisbeth Flågeng, 
Johan Petter Barlindhaug, Stig Arild Stenersen, Kari. B. Sandnes og Bente Christensen. 
 
Fra administrasjonen: 
Kst. adm. direktør Finn Henry Hansen, styresekretær / adm. leder Karin Paulke, 
informasjonssjef Kristian I. Fanghol, direktør forretningsutvikling Tor-Arne Haug og 
fagdirektør Einar Hannisdal.  
 
Administrasjonen fratrådte under behandling av sak 37-2003. 
 
Forfall: 
Ellen Inga O. Hætta. 
 
 
STYRESAK 31-2003  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 
Sak 31-2003 Godkjenning av saksliste. 
Sak 32-2003  Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. mars 2003. 
Sak 33-2003 Framtidig organisering av kirurgisk akuttberedskap og 

fødselsomsorg – høring.  
Sak 34-2003 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret. Muntlig 
 2. Informasjon fra Kst. adm. direktør til styret. Muntlig. 
Sak 35-2003 Referatsaker 
 1. Brev fra Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke, 

regionkontor Nord av 2. april 2003 ad. åpne styremøter i 
Helse Nord RHF. 

 2. Brev fra Norges Kvinne- og Familieforbund av 24. mars 
2003 ad. Stortingets ansvar for de fødende. 

Sak 36-2003 Eventuelt 
Sak 37-2003 Ansettelse av ny administrerende direktør. Saken ble 

fremskyndet og behandlet etter sak 32 -2003. 
 
Styrets vedtak: 
 
Sakslisten godkjennes.  
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STYRESAK 32-2003  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 13. MARS 2003 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 13. mars 2003 godkjennes. 
 
 
STYRESAK 33-2003  FRAMTIDIG ORGANISERING AV KIRURGISK 

AKUTTBEREDSKAP OG FØDSELSOMSORG – 
HØRING.  

 
Styrets vedtak: 
 
A. Styret viser til premisser og vedtak i sak 18-2003, og vil i tråd med vedtakspunkt 2 og  
 3 i forannevnte sak komme med følgende presiseringer for det videre arbeid i de lokale  
 arbeidsgruppene og den etterfølgende behandling i de aktuelle helseforetaksstyrene: 
 

1. For å imøtekomme behovet for mer tid til de lokale prosessene, vedtar styret i Helse 
Nord RHF å utsette fristen for styrebehandling på HF-nivå til 30. mai.  

 
2. Føringen fra styresak 18-2003 i Helse Nord RHF, om at supplerende utredninger 

skulle baseres på forutsetningen om at ett av sykehusene i Hålogalandssykehuset HF 
og Helgelandssykehuset HF skal være helt uten kirurgisk akuttberedskap, oppheves. 
Denne modifiserte forutsetningen om at også den tredje sykehusenheten gis en 
kirurgisk akuttberedskap, der spesifikke lokale hensyn til avstander og 
sykehusstørrelse er vektlagt, bygges inn i det videre utredningsarbeid i de aktuelle 
helseforetakene.  

 
3. For særlig små enheter med relativt kort avstand til alternativt sykehus, bør det 

vurderes alternativer basert på at den kirurgiske akuttberedskapen begrenses til dagtid.    
 
4. Arbeidsgruppene bør utrede hvordan helseforetakene gjennom etableringer av felles 

akuttmottak (FAM), telemedisinske ordninger og eventuelle andre virkemidler kan 
styrke den generelle beredskap for vurdering og stabilisering ved enheter uten full 
kirurgisk beredskap.  

 
5. Styret i Helse Nord RHF vil understreke betydningen av at både utredninger og 

oppfølgende beslutninger i helseforetakene legger til rette for at den samlede 
kirurgiske kompetanse i de ulike enhetene utnyttes på en god måte.  

 
6. Det forutsettes poliklinisk og elektiv kirurgisk virksomhet ved samtlige enheter, men 

omfang og innhold for denne virksomheten må avklares nærmere på grunnlag av en 
systematisk gjennomgang av kompetanse-, kapasitets- og beredskapsmessige 
forutsetninger. De lokale arbeidsgruppene inviteres til å komme med forslag til slike 
løsninger, men det forutsettes ikke at gruppene sluttfører denne gjennomgangen som 
del av sitt arbeid.  
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7. Ved vurderinger av spørsmålet om fødestue eller fødeavdeling, oppfatter styret i Helse 
Nord det ene av Helsetilsynets kriterier, knyttet til fødselstallet (4-500 fødsler per år), 
som veiledende og ikke som noen absolutt grense. Vesentlige avvik fra disse normtall 
forutsetter en særskilt begrunnelse. 

 
B. Styret i Helse Nord RHF ber administrasjonen i det regionale helseforetaket i styresaken i 

juni 2003 skissere de regionale og mer helhetlige forutsetninger som den akuttmedisinske 
organiseringen skal inngå i. 

 
 
STYRESAK 34-2003  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret. Muntlig. 

 Reoppnevning av styret i Helse Nord RHF til sommeren. 
 Referat fra styreledermøte, den 9. april 2003.  
 Kunes-saken – informasjon om saken mellom Helse Finnmark HF og Lebesby 

Kommune. 
2. Informasjon fra konstituert adm. direktør til styret. Muntlig. 

 Referat fra AD-møte i Oslo, den 9. april 2003. 
 Bistillinger for leger – policy. 
 Økonomirapport pr. februar 2003.  
 Arbeidsplanprosjekt – økonomiske konsekvenser for 2004. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
STYRESAK 35-2003  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev fra Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke, regionkontor Nord av 2. april 2003 

ad. åpne styremøter i Helse Nord RHF.   
2. Brev fra Norges Kvinne- og Familieforbund av 24. mars 2003 ad. Stortingets ansvar for 

de fødende.   
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til etterretning. 
 
 
STYRESAK 36-2003  EVENTUELT 
 
Ingen saker ble fremmet. 
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STYRESAK 37-2003  ANSETTELSE AV NY ADM. DIREKTØR 

 Saken ble fremskyndet og behandlet etter sak 32 -2003. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret har enstemmig vedtatt å tilby stillingen som adm. direktør til Lars Harry Vorland, 

divisjonsdirektør i Nasjonalt folkehelseinstitutt. 
 
2. Styrets leder og nestleder får i oppdrag å forhandle frem lønns- og arbeidsvilkår. 
 
 
Tromsø, den 10. april 2003  
 
 
____________________ 
Olav Helge Førde 
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