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PROTOKOLL STYREMØTE 7. MAI 2003 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Rica Hotel i Karasjok, den 7. mai 2003 – fra 
kl. 14.00 til kl. 19.00. 
 
Til stede var: 
Styreleder Olav Helge Førde, styremedlemmene Daniel Haga, Ellen Inga O. Hætta, 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, organisasjonsdirektør Anita Eriksen, fagdirektør Einar 
Hannisdal, direktør forretningsutvikling Tor-Arne Haug og økonomidirektør Jann-Georg 
Falch.  
 
Forfall: 
Nils Moe. 
 
 
STYRESAK 38-2003  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 
Sak 38-2003 Godkjenning av saksliste. 
Sak 39-2003  Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært styremøte  

10. april 2003. 
Sak 40-2003 Avtaler med private aktører. 
Sak 41-2003 Nordlandssykehuset HF, Bodø.  Godkjenning av 

skisseprosjekt og bestilling til forprosjektet. 
Sak 42-2003 Etablering av senter for klinisk dokumentasjon og evaluering. 
Sak 43-2003 Ishavsklinikken AS – Søknad om godkjenning som privat 

sykehus. 
Sak 44-2003 Personalpolicy - ansattes supplerende arbeidsforhold / 

engasjementer / bistillinger. 
Saken fremskyndes og behandles etter sak 39-2003. 

Sak 45-2003 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret. Muntlig 
 2. Informasjon fra kst. adm. direktør til styret. Muntlig. 
 3. Plankalender - Helse Nord RHF. 
 4. Opptrappingsplan for psykisk helse – status og videre 

fremdrift. 
 5. Pasientopplevelser i Helse Nord – orientering om 

gjennomført undersøkelse.  
 6. Differensiert arbeidsgiveravgift. 
 7. Orienteringssaker – forretningsseksjon. 
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 8. Oppgjørsordning for laboratorieprøver mellom 

helseregionene. 
 9. Roller og ansvarsforhold i Helse Nord. 
Sak 46-2003 Referatsaker 
 1. Uttalelser fra regionalt brukerutvalg. 
Sak 47-2003 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Sakslisten godkjennes.  
 
 
STYRESAK 39-2003  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE  
 10. APRIL 2003 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra ekstraordinært styremøte, den 10. april 2003 godkjennes. 
 
 
STYRESAK 40-2003  AVTALER MED PRIVATE AKTØRER. 
 
 
Styrets vedtak: 
 
1. RHF overtar eksisterende avtaler med praktiserende spesialister som i dag ligger på HF-

nivå. Avtalene overtas senest 01.01.04. Andre avtaler med private aktører overføres i 
henhold til statens styringsdokument og styringsdokumentet for helseforetakene. Dette 
omfatter ikke avtaler om prehospitale tjenester.  

 
2. Administrasjonen i RHF får fullmakt til å inngå tidsbegrensede avtaler med godkjente 

private sykehus for pasienter med uakseptabelt lang ventetid inntil forutsetningene for 
konkurranseutsetting og avtalegrunnlag er nærmere utredet. 

 
3. Styret ber administrasjonen forberede en sak til styremøte til høsten om langsiktige avtaler 

med private sykehus fra 2004, der det blant annet inngår hvordan Helse Nord RHFs 
”sørge-for”-ansvar for pasientbehandling, utdanning av helsepersonell samt undervisning 
og opplæring av pasienter og pårørende blir ivaretatt. 

 
 
STYRESAK 41-2003  NORDLANDSSYKEHUSET HF, BODØ.  
 GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG  
 BESTILLING TIL FORPROSJEKTET. 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret viser til saksutredningen med vedlegg og legger det fremlagte skisseprosjektet til 

grunn for videre arbeid med saken. 
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2. Styret konstaterer at den trinnvise gjennomføringsplanen som skisseprosjektet anviser, gir 

prosjektet en fleksibilitet som muliggjør endring med hensyn til tilpasning av funksjon og 
kapasitet, blant annet sengetall og funksjonsendringer, i de første 4-5 år av byggetiden. 

 
3. I neste fase av prosjektet ber styret om å få fremlagt et todelt prosjekt  
 

a. Et forprosjekt med detaljplanlegging av byggetrinn 1.  
b. En revisjon av skisseprosjektet, der påfølgende byggetrinn suppleres med alternative 

løsninger for dimensjonering som er mindre i omfang enn foreliggende skisseprosjekt.  
 

4. Forprosjektet for byggetrinn 1 som skal gjennomføres og ferdigstilles innen 31.12.2003, 
skal avklare 

 
a. Kostnader for byggetrinn 1. 
b. Vurdere innholdet av byggetrinnet med henblikk på om noe kan utgå eller utsettes. 
c. Vurdere konsekvensene av å legge flere funksjoner inn i byggetrinnet. 
d. Konsekvensene av ikke å realisere byggetrinn 2-5 synliggjøres. 
e. Mulighetene for at investeringer kan reduseres gjennom konkurranseutsetting. 

 
5. Forprosjektet for 1. byggetrinn skal videreføres til et funksjons- og detaljprosjekt med 

henblikk på byggestart i løpet av høsten 2004. Beslutning om realisering av 1. byggetrinn 
fattes innen utgangen av 1.kvartal 2004 på grunnlag av forprosjekt.  

 
6. Parallelt med forprosjektarbeidet igangsettes en revidert, overordnet program- og 

funksjonsanalyse. Et overordnet utkast av det reviderte skisseprosjektet gjennomføres og 
ferdigstilles innen 31.12.2003, mens ferdig revidert skisseprosjekt er ferdig i løpet av 
2004. Følgende forutsetninger skal gjelde for det reviderte skisseprosjektet: 

 
a. Konseptet med klinisk sentermodell der sengedelen ligger i AB-fløyen og 

behandlingsdel ligger i en ny K-fløy skal ligge som grunnlag. 
b. Det legges frem ulike alternativer med nedskalering av K-fløyen. 
c. Sengetallet vurderes i de ulike alternativene. 
d. Utnyttelse av eksisterende bygningsmasse skal inngå i de alternative skissene 
e. De helsepolitiske prioriteringene i form av funksjonsfordeling innen Helse Nord samt 

langsiktige nasjonale og internasjonale trender med hensyn til oppgavefordeling skal 
innarbeides i skisseprosjektet. 

 
Skisseprosjektet skal inneholde alternative løsninger og konsekvenser av disse. 
Programarbeidet visualiseres med skisser som viser alternative løsninger for de aktuelle 
tiltak som foreslås og konsekvensene av disse.  

 
7. Investeringsrammen for 2003 økes med inntil 22 mill. kroner for sluttføring av forprosjekt 

for 1. byggetrinn, revidert skisseprosjekt samt arbeid med funksjons- og detaljprosjekt for 
1. byggetrinn. 

 
8. Styret ber administrasjonen i Helse Nord om å etablere styringsgruppe for prosjektet.  
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STYRESAK 42-2003  ETABLERING AV SENTER FOR KLINISK  
 DOKUMENTASJON OG EVALUERING. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret stiller seg bak rapportens hovedkonklusjoner. 
 
2. Styret ber Helse Nords administrasjon om å  
 

a. Utnevne et styre som skissert med 4 representanter. 
b. Utnevne en referansegruppe som skissert med 12 representanter. 

 
3. Det innarbeides i budsjettarbeidet en bevilgning på kr. 4 mill. for 2004. 
 
4. Styret ber UNN innen 1.6.2003 om å utarbeide et forslag til å stille nødvendig 

infrastruktur til disposisjon for Senteret i oppstartsperioden frem til 31.12.2004. 
Spørsmålet om permanent tilknytningsform for Senteret avklares nærmere innen 1.6.2004. 

 
5. Styret for Senteret får i oppdrag å 
 

a. Ansette daglig leder. 
b. Gi en vurdering av foreliggende rapport og planer, og foreslå nødvendige justeringer 

innen 1.9.2003.  
 
 
STYRESAK 43-2003  ISHAVSKLINIKKEN AS – SØKNAD OM  
 GODKJENNING SOM PRIVAT SYKEHUS. 
 
Styrets vedtak: 
 
Helse Nord viser til søknad fra Ishavsklinikken om godkjenning som privat sykehus og har 
ingen innvendinger overfor Helsedepartement til at søknaden innvilges.  
 
 
STYRESAK 44-2003  PERSONALPOLICY - ANSATTES 
 SUPPLERENDE ARBEIDSFORHOLD /  
 ENGASJEMENTER / BISTILLINGER. 
 Saken ble fremskyndt og behandlet etter sak 39-2003. 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret slutter seg til etablering av retningslinjer for ansattes bistillinger. 
 
2. Styret forutsetter at helseforetakene behandler saken tilsvarende og gjennomfører 

nødvendige tiltak. 
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STYRESAK 45-2003  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret. Muntlig. 

 Møte med Helseministeren, den 22. april 2003. 
 Overtakelse av pasienttransport – budsjettansvar fra 2004. 
 Avklaringer rundt finansieringen fra og med 2004 – Hagen-utvalget. 
 Ny pasientrettighetslov – individuelle ventetider og valg av private sykehus, senest fra 

2004. 
 Kodepraksis nasjonalt. 
 Nye nasjonale fellesprosjekter – forskning og samarbeid med primærhelsetjenesten 

samt kvalitetsregister, metodevurdering og prioritering. 
 Nye regionale styrer oppnevnes i foretaksmøte, den 19. juni 2003.  
 HF-styrene utnevnes av det nye regionale styret – etter sommerferien. 

2. Informasjon fra konstituert adm. direktør til styret. Muntlig. 
 Kodepraksis Helse Nord RHF – brev fra Sintef ad. Hålogalandssykehuset HF. 
 Regnskapslov og praktisering av regler. Krav om ekstraordinært styremøte for å 

godkjenne regnskapet, den 5. juni 2003 – kl. 12.00 til kl. 14.30. 
 Økonomi – status. 

3. Plankalender – Helse Nord RHF.   
4. Opptrappingsplan for psykisk helse – status og videre fremdrift.   
5. Pasientopplevelser i Helse Nord – orientering om gjennomført undersøkelse.  
6. Differensiert arbeidsgiveravgift.   
7. Orienteringssaker – forretningsseksjon.   
8. Oppgjørsordning for laboratorieprøver mellom helseregionene.   
9. Roller og ansvarsforhold i Helse Nord.  
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
STYRESAK 46-2003  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende sak: 
 
1. Uttalelser fra regionalt brukerutvalg. 
 
Styrets vedtak: 
 
Den framlagte saken taes til etterretning. 
 
 
STYRESAK 47-2003  EVENTUELT 
 
Styremedlem Kari B. Sandnes fremmet spørsmål om minimumsstandarden på 
beredskapsteam i fødeomsorgen.  
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Styrets vedtak: 
  
Styret ba om en orientering på et senere styremøte. 
 
 
 
Karasjok, den 7. mai 2003  
 
 
 
muntlig godkjent av OHF etter møtet, den 07MAI2003 – kl. 19.09 
____________________ 
Olav Helge Førde 
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