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PROTOKOLL STYREMØTE 18. JUNI 2003 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt ekstraordinært styremøte på møterom Oversikten i Helse 
Nord RHFs lokaler i Bodø, den 18. juni 2003 – fra kl. 08.15 til kl. 14.30. 
 
Til stede var: 
Styreleder Olav Helge Førde, styremedlemmene Nils Moe (forlot kl. 14.05), 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, fagdirektør 
Einar Hannisdal og økonomidirektør Jann-Georg Falch (under behandling av styresakene 59-
2003 til 62-2003). 
 
Under behandling av styresak 58-2003 deltok Trude Grønlund, Nina Hesselberg og Nina 
Sjøvoll. Under behandling av styresak 63-2003 deltok Asbjørn Elde, mens Trond M. Elsbak 
tiltrådte styremøte under behandling av styresak 65-2003. Erik Arne Hansen deltok under 
behandling av styresak 69-2003. 
 
Forfall: 
Ellen Inga O. Hætta 
 
 
STYRESAK 56-2003  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 
Sak 56-2003 Godkjenning av saksliste. 
Sak 57-2003  Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. mai 2003. 
Sak 58-2003 Organisering av fødselsomsorg og kirurgisk akuttberedskap i 

Hålogalandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF m. v. 
Under behandling av denne saken vil styremøtet være åpent 
for offentligheten. 

Sak 59-2003 1. Tertial rapport 2003 - Helse Nord. 
Sak 60-2003 Revisjon av drifts- og investeringsrammer 2003. 
Sak 61-2003 Benchmarking av helseforetak i Helse Nord, oppsummering. 
Sak 62-2003 Økonomi- og investeringsperspektiver 2004. 
Sak 63-2003 Policy Helse Nord. Forvaltning, drift, vedlikehold og 

utvikling for bygg, anlegg og eiendom. 
Sak 64-2003 Felles prinsipper for omstilling og nedbemanning i 

foretaksgruppen. Saken ble trukket av administrasjonen ved 
møtestart. 

Sak 65-2003 Etablering av ANS for Luftambulansetjenesten. 

 
Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: www.helse-nord.no 
Helse Nord RHF Sjøgata 10 75 51 29 00 75 51 29 01 Epost: postmottak@helse-nord.no 
     
8038 BODØ    Organisasjonsnummer:  883 658 752 
 



 
 
Sak 66-2003 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret. Muntlig 
 2. Informasjon fra kst. adm. direktør til styret. Muntlig. 
 3. Orientering om status for prosjektporteføljen. 
 4. Ventetider 1. tertial 2003. 
Sak 67-2003 Referatsaker 
 1. Brev fra Nordland Arbeiderparti av 26. mai 2003 ad. 

distriktsmedisinske sentre. 
 2. Brev fra Nordland Arbeiderparti av 26. mai 2003 ad. 

akuttberedskapen og fødeomsorgen i nord. 
 3. Brev fra Hovedutvalget ved Hålogalandssykehuset HF av 

26. mai 2003 ad. fremtidig organisering av akuttkirurgi og 
fødselsomsorg i Hålogalandssykehuset HF. 

 4. Brev fra Øksnes kommune v/rådmann av 27. mai 2003 ad. 
kirurgisk akuttberedskap og fødselsomsorg. 

 5. E-post fra Hadsel Høyre av 27. mai 2003 ad. 
sluttrapporten om fødselsomsorg og akuttkirurgi. 

 6. E-post fra Frode Bygdnes v/Troms RV av 28. mai 2003 
ad. sommerstenging av fødeavdelinga i Harstad. 

 7. Brev fra Lofotrådet av 28. mai 2003 ad. kirurgisk 
akuttberedskap ved Nordlandssykehuset HF Lofoten. 

 8. Brev m/vedlegg fra Helsedepartementet av 3. juni 2003 
ad. tilsynsrapport om situasjonen ved psykiatriske 
akuttavdelinger. 

 9. Brev fra Narvik Kommune v/ordfører av 3. juni 2003 ad. 
organisering av fødselsomsorgen og akuttkirurgisk 
beredskap i Hålogalandsykehuset HF. 

 10. Brev fra Helse Nord RHF til godkjente private sykehus 
som inngår i ISF-ordningen av 5. juni 2003 ad. 
oversendelse av forslag til avtale med Helse Nord RHF 
om kjøp av spesialisthelsetjenester m/vedlegg. 

 11. Brev fra Narvik Kommune av 28. mai 2003 ad. 
fødselsomsorg og akuttkirurgi ved Hålogalandssykehuset. 

Sak 68-2003 Eventuelt 
Sak 69-2003 Endret presentasjon av regnskapet for 2002. Denne saken ble 

fremmet i etterkant av utsendelsen, den 11. juni 2003. 
Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak: 
 
Sakslisten godkjennes. 
 
 
STYRESAK 57-2003  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE  
 5. JUNI 2003 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra ekstraordinært styremøte, den 5. juni 2003 godkjennes. 
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STYRESAK 58-2003  ORGANISERING AV FØDSELSOMSORG OG 

KIRURGISK AKUTTBEREDSKAP I 
HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF OG 
HELGELANDSSYKEHUSET HF M. V.  

 Under behandling av denne saken var styremøtet åpent for 
offentligheten. 

 
Før behandling av styresaken 58-2003 drøftet styret habilitetsspørsmålet omkring 
styremedlem Bente Christensen på bakgrunn av følgende: 
 
Norsk Kommuneforbund avd. 200 og Norsk Sykepleierforening v/Hålogalandssykehuset HF 
har i e-post av 12. juni 2003 gjort innsigelser mot Bente Christensens habilitet i behandling av 
denne styresaken. 
 
Spørsmål om habilitet reguleres av Fvl. § 8. Habilitet kan kun vurderes av den enkelte 
styrerepresentanten etter å ha blitt gjort kjent med innsigelsen. Det kollegiale organet (styret i 
Helse Nord RHF) kan vurdere habiliteten uten at styremedlemmet er tilstede, dersom 
habilitetsinnsigelsen fortsatt er opprettholdt. 
 
Styrerepresentant Bente Christensen erklærte seg habil i behandlingen av denne saken. Styret 
hadde ingen innsigelser mot Bente Christensens habilitet i behandling av styresak 58-2003. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styremedlemmene Stig-Arild Stenersen og Kari B. Sandnes la frem følgende forslag til 
vedtak: 
 
1. Det vises til styrebehandlingen av sakene i helseforetakene, faglige rapporter, krav stilt i 

styringsdokument og nasjonal helsepolitikk. 
 
2. Helse Nord RHF anser det ikke som aktuelt å etablere parallell beredskap for 

bløtdelskirurgi og ortopedi mer enn ett sted i de to aktuelle helseforetakene, ved 
Hålogalandssykehuset Harstad og Helgelandssykehuset Mo i Rana. 

 
3. Ved Helgelandssykehuset HF skal full kirurgisk akuttberedskap opprettholdes ved alle 

enhetene i helseforetaket. Fødeavdelingen i Mosjøen omgjøres til en jordmorstyrt 
fødestue. 

 
Forkastet mot to stemmer. 
 
4. Ved Hålogalandssykehuset HF videreføres dagens organisering av akuttkirurgi og 

fødselsomsorg. 
 
Forkastet mot to stemmer. 
 
5. Helse Nord vil legge til rette for at telemedisinske – og andre IKT baserte løsninger tas i 

bruk for å styrke utvekslingen av tjenester mellom enhetene, både innen og mellom 
helseforetakene i Helse Nord.  
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6. Konkret detaljering av de enkelte løsninger skal skje i løpet av høsten 2003, med 

iverksetting fra 2004. Overgangsordninger kan i noen grad ta hensyn til eksisterende 
kirurgisk kompetanse. Helseforetakene har ansvar for iverksettingen. Nærmere 
retningslinjer for rapportering og gjennomføring vil bli gitt administrativt. 

 
7. Utdanningsmodellene for ulike helsepersonellgrupper er tilpasset en nåværende 

organisering av kirurgisk akuttberedskap og fødselsomsorg. Denne er nå under endring 
mange steder i landet. Styret for Helse Nord forutsetter derfor at nasjonale 
helsemyndigheter og utdanningsinstitusjonene etablerer studiemodeller som sikrer 
utdanning og rekruttering av personell til helseforetakene i alle deler av landet. 

 
8. Organiseringen av fødselsomsorgen ved Universitetssykehuset Nord-Norge og 

Nordlandssykehuset Bodø bes gjennomgått med sikte å på utvikling av en mer 
differensiert tjeneste. Dette må særlig fange opp behovet for et ”lavteknologitilbud” til 
antatt ukompliserte fødsler. 

 
9. Helseforetakene bes fastslå organisering av systemansvaret for fødestuer i det enkelte 

helseforetaks geografiske område. 
 
10. Helse Nord vil i løpet av høsten utrede grunnlaget for etablering av et fødetilbud, primært 

for den samiske befolkning, i Indre Finnmark. 
 
 

Administrasjonens forslag: 
 
1. Det vises til styrebehandlingen av sakene i helseforetakene, faglige rapporter, krav stilt i 

styringsdokument og nasjonal helsepolitikk. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
2. Helse Nord RHF anser det ikke som aktuelt å etablere parallell beredskap for 

bløtdelskirurgi og ortopedi mer enn ett sted i de to aktuelle helseforetakene, ved 
Hålogalandssykehuset Harstad og Helgelandssykehuset Mo i Rana. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
3. Den videre utvikling av kirurgisk akuttberedskap ved de øvrige enheter i 

Hålogalandssykehuset og Helgelandssykehuset må baseres på en viss arbeidsdeling og 
spesialisering av virksomheten ved det enkelte sted. Dette må gjennomføres på en måte 
som er tilpasset at fagkompetanse nåværende personell utgjør blir utnyttet på en effektiv 
måte til beste for befolkningen.  

 
Vedtatt mot to stemmer. 
 
4. Helse Nord RHF anser det som nødvendig med endringer i kirurgisk akuttberedskap og 

fødselsomsorg i Helgelandssykehuset: 
 

 Fødeavdelingen ved Helgelandssykehuset Mosjøen omgjøres til en jordmortstyrt 
fødestue. Det medisinske systemansvaret for virksomheten legges til 
Helgelandssykehuset Sandnessjøen.  
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 Den kirurgiske akuttberedskap ved Helgelandssykehuset Mosjøen endres til en 

generell kirurgisk beredskap på dagtid i kombinasjon med poliklinisk, dagkirurgisk og 
elektiv aktivitet som ikke krever kirurgisk døgnberedskap. Frigjort infrastruktur skal 
også vurderes brukt til elektive virksomhet for målrettet å redusere ventelistene. 

 Helgelandssykehuset Sandnessjøen viderefører kirurgisk akuttberedskap innen 
generell kirurgi. 

 
Vedtatt mot to stemmer. 
 
5. Helse Nord anser det som nødvendig med slike endringer i kirurgisk akuttberedskap og 

fødselsomsorg i Hålogalandssykehuset HF: 
 

 Fødeavdelingen ved Hålogalandssykehuset Narvik gjøres om til forsterket fødestue 
med beredskap for å ivareta nødkeisersnitt. Det faglige systemansvaret ivaretas av 
Hålogalandssykehuset HF Harstad. 

 Fødeavdelingen ved Hålogalandssykehuset Stokmarknes opprettholdes, herunder med 
et foreløpig ansvar for Andøy fødestue. 

 Hålogalandssykehuset Stokmarknes viderefører dagens heldøgns kirurgiske 
akuttberedskap basert på vaktordning innen generell kirurgi. Divisjonen skal utvikles 
til å ha et kirurgisk akuttberedskapstilbud i bløtdelskirurgi i tillegg til ivaretakelse av 
mindre generell kirurgi. 

 Hålogalandssykehuset Narvik skal utvikles til å ha et akutt beredskapstilbud i ortopedi 
i tillegg til ivaretakelse av mindre generell kirurgi. Avdelingens elektive drift dreies 
også mer i retning av ortopedi hvor Helse Nord har de lengste ventelister. 

 
Vedtatt mot to stemmer. 
 
6. Helse Nord vil legge til rette for at telemedisinske – og andre IKT baserte løsninger tas i 

bruk for å styrke utvekslingen av tjenester mellom enhetene, både innen og mellom 
helseforetakene i Helse Nord.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
7. Konkret detaljering av de enkelte løsninger skal skje i løpet av høsten 2003, med 

iverksetting fra 2004. Overgangsordninger kan i noen grad ta hensyn til eksisterende 
kirurgisk kompetanse. Helseforetakene har ansvar for iverksettingen. Nærmere 
retningslinjer for rapportering og gjennomføring vil bli gitt administrativt. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
8. Utdanningsmodellene for ulike helsepersonellgrupper er tilpasset en nåværende 

organisering av kirurgisk akuttberedskap og fødselsomsorg. Denne er nå under endring 
mange steder i landet. Styret for Helse Nord forutsetter derfor at nasjonale 
helsemyndigheter og utdanningsinstitusjonene etablerer studiemodeller som sikrer 
utdanning og rekruttering av personell til helseforetakene i alle deler av landet. 

 
Enstemmig vedtatt. 
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9. Organiseringen av fødselsomsorgen ved Universitetssykehuset Nord-Norge og 

Nordlandssykehuset Bodø bes gjennomgått med sikte å på utvikling av en mer 
differensiert tjeneste. Dette må særlig fange opp behovet for et ”lavteknologitilbud” til 
antatt ukompliserte fødsler. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
10. Helseforetakene bes fastslå organisering av systemansvaret for fødestuer i det enkelte 

helseforetaks geografiske område. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
11. Helse Nord vil i løpet av høsten utrede grunnlaget for etablering av et fødetilbud, primært 

for den samiske befolkning, i Indre Finnmark. 
 

Enstemmig vedtatt. 
 
 
STYRESAK 59-2003  1. TERTIAL RAPPORT 2003 - HELSE NORD.  
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret er bekymret for den økonomiske situasjonen i Helse Finnmark HF og ber om en 

tilbakemelding på hvilke tiltak som settes i verk for å oppnå det økonomiske 
styringsmålet. 

 
2. Styret i Helse Nord RHF ber administrasjonen om å understøtte administrasjonen i Helse 

Finnmark HF i sitt arbeide med å løse tilpasningsproblemet og oppfylle styringsmålene 
som er satt. 

 
3. Styret registrerer at aktiviteten innenfor somatisk virksomhet fortsatt øker og vil 

understreke at tilpasningen til økonomiske rammer må skje gjennom kostnadsreduserende 
tiltak. 

 
4. Styret registrerer at bemanningen i helseforetakene fortsatt øker og ber om tilbakemelding 

på tiltak som skal snu denne tendensen. 
 
 
STYRESAK 60-2003  REVISJON AV DRIFTS- OG 

INVESTERINGSRAMMER 2003.  
 
Styrets vedtak: 
 
1. Helse Nord RHFs investeringsrammer for 2003 reduseres med 25,0 mill kr og overføres 

til helseforetakene, slik at investeringsrammer for 2003 økes som følger: 
 
Helgelandssykehuset HF + 2 mill kr  
Nordlandssykehuset HF  + 5 mill kr 
Hålogalandssykehuset HF  + 5 mill kr 
UNN HF  + 12 mill kr 
Helse Finnmark HF + 1 mill kr 
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Økningen i 2003 er å forstå som en forskuttering og vil medføre tilsvarende reduksjon i 
rammene for 2004.  

 
2. Styret godkjenner omdisponeringen av drifts- og prosjektmidler slik det fremgår av sakens 

kapittel 2. 
 
3. Kompensasjon for avskrivninger av åpningsbalansen justeres slik det fremkommer av 

sakens kapittel 1.1.  
 
4. Til erstatning for den tidligere ordningen med investeringstilskott til psykiatriprosjekter, 

gis helseforetakene en årlig kompensasjon på 4 % av prisjustert godkjent 
investeringsramme i opptrappingsplanen for psykiatri. Kompensasjonen gis fra det 
tidspunkt prosjektet er ferdigstilt og i drift.  

 
 
STYRESAK 61-2003  BENCHMARKING AV HELSEFORETAK I HELSE 

NORD, OPPSUMMERING.  
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret tar konklusjonene fra de tre benchmarkingsrapportene til orientering og ber om at 

informasjonen i rapportene legges til grunn for omstillingsarbeidet i de enkelte 
helseforetak. 

 
2. Styret i Helse Nord RHF vil særlig peke på rapportens vektlegging av 

hverdagsrasjonaliseringens betydning i effektiviseringsarbeidet. Spesielt gjelder det i 
forhold til internorganisering, arbeidsflyt og bemanningsforhold. 

 
 
STYRESAK 62-2003  ØKONOMI- OG INVESTERINGSPERSPEKTIVER 

2004.  
 
Med bakgrunn i at foreløpige beregninger viser at Helse Nord RHF står ovenfor et brutto 
tilpasningsproblem på 510 mill. kr. i 2004, diskuterte styret de formidable utfordringer dette 
representerer for hele organisasjonen. Denne situasjonen krever kontinuerlig oppfølging. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Den økonomiske utfordringen for Helse Nord må i hovedsak løses gjennom 

nedbemanning og kostnadsreduserende tiltak, jf. styresak 61-2003. Det skal legges sterk 
vekt på effektivisering og konkurranseutsetting av stab- / støttefunksjoner, innkjøp m. m. 

 
2. Helseforetakene identifiserer og gjennomfører tiltak lokalt for å løse rest 

tilpasningsproblem fra 2003, avskrivninger av nye investeringer samt rapporterte nye 
problemer. Totalt utgjør dette 361 mill.kr. 

 
3. Helseforetakene ilegges et samlet effektiviseringskrav på 55 mill.kr. i 2004. Fordelingen 

av kravet fastsettes på et senere tidspunkt. Det forutsettes at ”best praksis” med hensyn til 
enhetskostnader og tjenesteforbruk legges til grunn som referanse for harmonisering av 
neste års budsjettrammer for de enkelte foretak.  
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4. RHFs sentrale budsjett reduseres med 38 mill.kr. i 2004, fordelt slik: 
 

- fordeling av 14 mill.kr. til foretakene til dekning av økt avskrivningskostnad av 
åpningsbalansen 

- reduksjon av drifts- og prosjektbudsjett med 24 mill.kr. 
 
5. Overtakelse av ansvar for syketransport planlegges både på RHF og foretaksnivå med 

sikte på å hente ut potensielle samordningsgevinster raskest mulig. 
 
6. Investeringsrammen for 2004 fastsettes til 300 mill.kr. 
 

Tiltak Effekt 
Opptrappingsplanen for psykisk helse 89 mill.kr. 
Sentrale fellesprosjekter 50 mill.kr. 
1. byggetrinn Nordlandssykehuset (forutsatt beslutning) 41 mill.kr. 
Utstyr og småinvesteringer ved foretakene 100 mill.kr. 
Til styrets disposisjon 20 mill.kr. 
Sum 300 mill.kr. 

 
Foretakenes investeringsramme fordeles etter revidert åpningsbalanse. Dette gir 
følgende fordeling: 
 
Helse Finnmark  15,9 mill.kr. 
UNN    33,0 mill.kr. 
Hålogalandssykehuset 16,4 mill.kr. 
Nordlandssykehuset  23,9 mill.kr. 
Helgelandssykehuset  10,8 mill.kr. 

 
 
STYRESAK 63-2003  POLICY HELSE NORD.  FORVALTNING, DRIFT, 

VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING FOR BYGG, 
ANLEGG OG EIENDOM. 

 
Styrets vedtak: 
 
Saken utsettes til etter at drøftinger med arbeidstakerorganisasjoner er gjennomført i henhold 
til hovedavtalen. 
 
 
STYRESAK 64-2003  FELLES PRINSIPPER FOR OMSTILLING OG 

NEDBEMANNING I FORETAKSGRUPPEN.  
 Saken ble trukket av administrasjonen ved møtestart. 
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STYRESAK 65-2003  ETABLERING AV ANS FOR 

LUFTAMBULANSETJENESTEN.  
 
Styrets vedtak: 
 
1. De regionale helseforetakene etablerer et felles selskap for luftambulansetjenesten i Norge 

som skal ivareta flyoperativ virksomhet og medisinsk koordinering av tjenesten fra 1. 
januar 2004.  

 
2. Selskapet etableres i hh. t. helseforetakslovens § 42, 2. ledd og organiseres som et 

ansvarlig selskap etter selskapsloven. 
 
3. Selskapets hovedkontor lokaliseres i Bodø. 
 
4. Det engasjeres ekstern kompetanse til å forestå arbeidet med å etablere selskapet, 

klargjøre finansieringen og få på plass administrative funksjoner og støttesystemer.  
 
5. Kollegiet av de fem RHF-direktørene fungerer som interimsstyre for etableringen av 

selskapet. 
 
6. Selskapsavtalen forelegges styret for Helse Nord RHF for godkjenning. 
 
7. Dette vedtaket forutsetter at det oppnås enighet om en selskapsavtale og det fattes 

likelydende vedtak fattes i de øvrige RHF. 
 
 
STYRESAK 66-2003  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret. Muntlig. 

 Foretaksmøter med alle helseforetakene, den 11. juni 2003. 
2. Informasjon fra konstituert adm. direktør til styret. Muntlig. 

 Minimumsstandarden på beredskapsteam i fødeomsorgen, ref. styresak 47-2003. 
 Organisasjonsutvikling og ledelse, ref. styresak 55-2003. 
 Private aktører – status.  
 Reoppnevning av HF-styrene – tidsplan. 

3. Orientering om status for prosjektporteføljen. 
4. Ventetider 1. tertial 2003. 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering.  
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STYRESAK 67-2003  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev fra Nordland Arbeiderparti av 26. mai 2003 ad. distriktsmedisinske sentre. 
2. Brev fra Nordland Arbeiderparti av 26. mai 2003 ad. akuttberedskapen og fødeomsorgen i 

nord. 
3. Brev fra Hovedutvalget ved Hålogalandssykehuset HF av 26. mai 2003 ad. fremtidig 

organisering av akuttkirurgi og fødselsomsorg i Hålogalandssykehuset HF. 
4. Brev fra Øksnes kommune v/rådmann av 27. mai 2003 ad. kirurgisk akuttberedskap og 

fødselsomsorg. 
5. E-post fra Hadsel Høyre av 27. mai 2003 ad. sluttrapporten om fødselsomsorg og 

akuttkirurgi. 
6. E-post fra Frode Bygdnes v/Troms RV av 28. mai 2003 ad. sommerstenging av 

fødeavdelinga i Harstad. 
7. Brev fra Lofotrådet av 28. mai 2003 ad. kirurgisk akuttberedskap ved Nordlandssykehuset 

HF Lofoten. 
8. Brev m/vedlegg fra Helsedepartementet av 3. juni 2003 ad. tilsynsrapport om situasjonen 

ved psykiatriske akuttavdelinger. 
9. Brev fra Narvik Kommune v/ordfører av 3. juni 2003 ad. organisering av fødselsomsorgen 

og akuttkirurgisk beredskap i Hålogalandsykehuset HF. 
10. Brev fra Helse Nord RHF til godkjente private sykehus som inngår i ISF-ordningen av 5. 

juni 2003 ad. oversendelse av forslag til avtale med Helse Nord RHF om kjøp av 
spesialisthelsetjenester m/vedlegg. 

11. Brev fra Narvik Kommune av 28. mai 2003 ad. fødselsomsorg og akuttkirurgi ved 
Hålogalandssykehuset. 

 
Styrets vedtak: 
 
Framlagte saker taes til etterretning. 
 
 
STYRESAK 68-2003  EVENTUELT 
 
Kari B. Sandnes fremmet følgende sak: 
 
Sak 68-2003/1  Konkurranseutsetting Nordlandssykehuset HF.   
Administrasjonen vil sende brev til helseforetakene med en prinsipiell påpekning av 
viktigheten i å følge hovedavtalens intensjoner om drøftelser med de tillitsvalgte. 
 
 
STYRESAK 69-2003  ENDRET PRESENTASJON AV REGNSKAPET 

FOR 2002 
 Denne saken ble fremmet i etterkant av utsendelsen, den 11. juni 

2003. Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF (eierforetaket) godkjenner regnskapet for 2002, med et 

negativt resultat på kr. 21 757 279,- som overføres til udekket tap. Foretaksgruppen Helse 
Nord hadde et samlet negativt resultat på 202 millioner kroner. 
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2. Selv om årsresultatet er bedre enn opprinnelig budsjettert, viser regnskapet at 

foretaksgruppen som helhet fremdeles ikke har kontroll med utgiftsveksten. 
 
3. Økningen i utgiftsnivå – spesielt utviklingen i antall årsverk – bryter med de 

styringssignalene som tidligere er gitt av styret i Helse Nord RHF. Styret forventer at 
helseforetakene tilpasser seg vedtatte budsjettrammer gjennom å fokusere langt tydeligere 
på utgifts- og bemanningssiden. Det forutsettes at helseforetakene i 2003 rapporterer 
løpende til Helse Nord RHF om hvordan utgifter og bemanning utvikler seg. 

 
4. Styret konstaterer at tiltak på utgiftssiden blir ytterligere aktualisert gjennom forslagene i 

revidert nasjonalbudsjett, der aktivitetsvekst og kodeforbedring utløser reduksjon i DRG- 
og poliklinikktakster. Dette foreslås med til dels tilbakevirkende kraft. Konsekvensen er at 
tilpasningsproblemene ikke lenger kan løses gjennom aktivitetsvekst, og at arbeidet med å 
nedkorte ventetider og ventelister derfor må fokuseres mer mot de pasientgrupper som har 
uakseptable ventetider. Samlet kan dette innebære at lavere prioriterte pasienter må vente 
lengre på behandling. 

 
 
 
Bodø, den 18. juni 2003  
 
 
____________________ 
Olav Helge Førde 
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