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PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 28. AUGUST 2003 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på møterom Oversikten i Helse Nord RHFs 
lokaler i Bodø, den 28. august 2003 – fra kl. 11.50 til kl. 17.40. 
 
Til stede var: 
Styreleder Olav Helge Førde, styremedlem Stig Fossum, Lisbeth Flågeng, Johan Petter 
Barlindhaug, Nina Schmidt, Kari B. Sandnes, Stig Arild Stenersen og Bente Christensen. 
 
Fra administrasjonen: 
Kst. adm. direktør Finn Henry Hansen, styresekretær / adm. leder Karin Paulke, 
informasjonssjef Kristian I. Fanghol, økonomidirektør Jann-Georg Falch og fagdirektør Einar 
Hannisdal. 
 
Forfall: 
Ellen Inga O. Hætta. 
 
 
STYRESAK 82-2003  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 
Sak 82-2003 Godkjenning av saksliste. 
Sak 83-2003  Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. august 2003. 
Sak 84-2003 Overtakelse av ansvar for syketransport. 
Sak 85-2003 Rusreform I og II. 
Sak 86-2003 Faglig høring av utredninger om spesialitetsstrukturen i 

kirurgi. 
Sak 87-2003 Budsjettgjennomføring 2003 – Helse Finnmark HF. 
Sak 88-2003 Budsjett 2004 – justering av rammer. 
Sak 89-2003 Økt trekkrettighet Hålogalandssykehuset HF. 
Sak 90-2003 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret. Muntlig 
 2. Informasjon fra kst. adm. direktør til styret. Muntlig. 
 3. Oppfølging av interne kontrollrutiner. 
Sak 91-2003 Referatsaker 
 1. Revidert styringsdokument 2003. Brev fra 

Helsedepartementet av 25. og 30. juni 2003 samt svarbrev 
fra Helse Nord RHF av 30. juli 2003. 

 2. Brev fra prof. dr. med. Ole D. Mjøs av 3. juli 2003. 
 3. Brev fra fung. fylkesordfører Arne Pedersen i Finnmark 

Fylkeskommune av 22. juli 2003.  
 4. Brev til Helsedepartementet av 21. august 2003. 
 5. Uttalelse fra Regionalt brukerutvalg av 27. august 2003 

ad. fokus på kreftomsorgen. Lagt frem ved møtestart. 
 6. Pressemelding fra Helse Nord RHF av 28. august 2003 ad. 

private sykehus. Lagt frem ved møtestart. 

 
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 92-2003 Eventuelt 
Sak 93-2003 Åpne styremøter i Helse Nord RHF. Saken ble fremmet etter 

at sakspapirene var sendt ut. 
 
Styrets vedtak: 
 
Sakslisten godkjennes med de endringene som kom frem. 
 
 
STYRESAK 83-2003  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 14. AUGUST 2003 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 14. august 2003 godkjennes. 
 
 
STYRESAK 84-2003  OVERTAKELSE AV ANSVAR FOR 

SYKETRANSPORT. 
 
Styrets vedtak: 
 
Under forutsetning av at Stortinget vedtar overføring av ansvar for finansiering av all 
syketransport samt for transport av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten fra 1.1.2004 til de 
regionale helseforetakene fattes følgende vedtak: 
 
1. Overtakelsen av ansvaret for syketransport representerer en stor mulighet for å kanalisere 

ressurser fra transport til behandling og slik sikre en bedre spesialisthelsetjeneste for 
landsdelens befolkning. Økt bruk av telemedisin, ambulerende virksomhet og 
desentralisering av tjenester vil være måter å realisere formålet med å overta ansvaret for 
syketransporten. Organisering og incentiver må legge til rette for dette perspektivet og 
ikke primært være en videreføring av dagens måte å ivareta oppgavene på. Den 
midlertidige organiseringen må være operativ 1. januar 2004.  

 
2. Helse Nord RHF skal ivareta de strategiske oppgavene forbundet med ansvaret for 

syketransport. I den forbindelse skal Helse Nord RHF blant annet: 
 

a) Utarbeide avtale om kjøp av tjenester fra trygdeetaten i samarbeid med øvrige 
regionale helseforetak. 

b) I samarbeid med øvrige regionale helseforetak utarbeide krav til rapportering fra 
trygdeetaten for å sikre god kontroll av kostnadene, samt gode styringsdata. 

c) I nært samarbeid med trygdeetaten forberede overtakelsen av ansvaret. 
d) Utvikle rapporteringsrutiner som sikrer løpende oppfølging av kostnadsutvikling innen 

området. 
e) Inngå avtaler med leverandører av transport- og overnattingstjenester m.v. 
f) Ivareta de formelle oppgaver knyttet til overtakelse av personell fra trygdeetaten. 

 
3. Helseforetakene gis ansvar for gjennomføring og finansiering av: 
 

a) all syketransport for innbyggerne i foretaksområdet fra 1.1.2004. 
b) transport av helsepersonell i spesialisthelsetjenesten i eget foretak fra 1.1.2004. 
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4. For å bli operativ må helseforetakene: 
 

a) utrede hvordan kjørekontorets oppgaver skal innlemmes i organisasjonen, samt om det 
skal knyttes sammen med andre funksjoner i foretaket. 

b) forberede tiltak og rutiner for å bedre samordne innkalling, utskriving og andre rutiner 
ved sykehusene som påvirker omfanget og nivået av syketransportutgifter. 

 
5. For 2004 vil de økonomiske rammer fordeles til helseforetakene i samsvar med beregnet 

faktisk kostnad i 2002, korrigert for pris- og aktivitetsvekst og evt. effektiviseringskrav 
m.v. i samsvar med Statsbudsjett 2004. 10 % av beløpet holdes tilbake og vil først 
fordeles mellom foretakene når en får erfaringstall på faktiske kostnader pr. foretak. 

 
 
STYRESAK 85-2003  RUSREFORM I OG II. 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Med forbehold om Stortingets vedtak overtar Helse Nord RHF ansvaret for 

spesialisthelsetjenester og eventuelle andre spesialiserte tjenester overfor 
rusmiddelmisbrukere slik disse er beskrevet i Ot.prp.nr.3 (2002-2003) og Ot.prp.nr.54 
(2002-2003), og fra det tidspunkt som bestemmes. 

 
2. De virksomheter som overføres til Helse Nord som følge av Rusreform I, inngår i de 

helseforetak de geografisk tilhører. I løpet av 2004 vurderes organiseringen på nytt der 
også konsekvenser av Rusreform II er nærmere vurdert.  Helse Nord RHF trer inn i avtaler 
som løper på overføringstidspunktet. 

 
3. Helseforetakene skal innpasse tjenestene i en helhetlig og enhetlig modell som sikrer 

ivaretakelse av faglige krav og effektiv ressursutnytting. For å sikre god tilgjengelighet til 
tjenestene i hele regionen forutsettes et nært samarbeid mellom helseforetakene. 
Hålogalandssykehuset HF skal ivareta regionale kompetansesenterfunksjoner. 

 
4. Framlagte rapport ”Rusreformen” av juni 2003 godkjennes som retningsgivende for 

overtakelse av ansvaret for spesialisthelsetjenestene og videreutvikling av 
tjenestetilbudene. 

 
5. Administrasjonen i Helse Nord RHF forestår den praktiske gjennomføring i samarbeid 

med berørte departement og helseforetak. Dette gjelder blant annet overføring av 
virksomheter, vedtektsendringer og budsjettering. Forhold som krever styrebehandling 
forelegges styret fortløpende. 

 
 
STYRESAK 86-2003  FAGLIG HØRING AV UTREDNINGER OM 

SPESIALITETSSTRUKTUREN I KIRURGI. 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Helse Nord RHF slutter seg til de generelle vurderinger og konklusjoner som Den Norske 

Lægeforening har gjort.  
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2. Helse Nord ber Nasjonalt Råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling og 
Helsedepartementet om å sikre framtiden til de små og mellomstore sykehusene gjennom 
å: 
 Opprettholde hovedspesialiteten generell kirurgi 
 Opprettholde barnekirurgi, gastroenterologisk kirurgi, karkirurgi, thoraxkirurgi og 

urologi som fortsatte grenspesialiteter basert på generell kirurgi 
 Opprette ny grenspesialitet i mamma-endokrinkirurgi. 
 Opprettholde en basis/fellesdel (”common trunk”) på 4 år, med mulighet for ett år 

forskning som del av dette. 
 
 
STYRESAK 87-2003  BUDSJETTGJENNOMFØRING 2003 – HELSE 

FINNMARK HF. 
 
Styrets vedtak:  
 
Styret vil understreke Helse Nord RHFs strategi om å sikre og videreutvikle en bærekraftig 
spesialisthelsetjeneste for Finnmarks befolkning. I 2003 leverer spesialisthelsetjenesten i 
Finnmark mer og bedre tjenester enn noensinne, men til kostnader som er langt over 
budsjettet. 
 
Styret i Helse Nord RHF har ved fordeling av økonomiske ressurser tatt hensyn til at  
kostnadene ved å drive spesialisthelsetjenesten er høyere i Finnmark enn i resten av 
landsdelen. Finnmarks befolkning har krav på at helseforetaket forvalter sine ressurser på en 
slik måte at et godt spesialisthelsetjenestetilbud kan trygges.  
 
Styret i Helse Nord ser svært alvorlig på at den økonomiske utvikling fortsatt er ute av 
kontroll. Denne trenden må snus gjennom et tett samarbeid mellom ledelse, arbeidstakernes 
organisasjoner og de ansatte. Kostnadsreduserende tiltak samt utvikling av den interne 
organisasjonskultur som evner å gjennomføre de nødvendige omstillinger, må stå sentralt i 
denne prosessen. 
 
Styret i Helse Finnmark HF bes om å sette dette arbeidet i gang umiddelbart og løpende 
rapportere framdriften. Administrasjonen i Helse Nord RHF videre om å forsterke dialogen 
med ledelsen i Helse Finnmark HF etablere de kontaktpunkt som måtte være nødvendig. 
 
 
STYRESAK 88-2003  BUDSJETT 2004 - JUSTERING AV RAMMER. 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Følgende justeringer foretas i foretakenes budsjettramme for 2004 (1000 kr.): 
 

Rammeendring RHF Finnmark UNN Hålogaland NLSH Helgeland 
Drift Agresso - 2 460 669 - 494 990 307 
Fast revisjon - 1 070 130 450 140 250 100 
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2. Regionsykehustilskuddet fordeles på følgende måte fra 2004: 
 

 basistilskuddet med unntak av øremerket del til Program for aldersforskning fordeles 
direkte til UNN. 

 midler til særskilte funksjoner inkl. Program for aldersforskning fordeles til UNN etter 
at departementet har besluttet/godkjent fordelingen av midlene. 

 midler til forskning fordeles til foretakene etter at Helse Nord gjennom 
Universitetssamarbeidet har fordelt midlene. 

 utdanningstilskuddet fordeles på foretakene etter faktisk aktivitet. 
 
3. Foretakenes ramme i 2004 økes med avskrivninger på investeringer til trombolyse samt 

113-sentraler. Fordelingen skjer etter at valg av leverandør og investering per foretak er 
endelig avgjort. 

  
4. Med hensyn til finansiering av hjemhenting av Brøset-pasienter taes dette opp i budsjettet 

for 2004. 
 
 
STYRESAK 89-2003  ØKT TREKKRETTIGHET 

HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF. 
 
Styrets vedtak:  
 
Hålogalandssykehuset HF innvilges rett til å overtrekke sin konsernkonto med inntil 75 
millioner kroner.  
 
 
STYRESAK 90-2003  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret. Muntlig. 

 Styremøte, den 14. august 2003 – reaksjoner / utspill i etterkant. 
 Møte med Helseministeren, den 13. august 2003. 
 Ledersamling i Helse Nord RHF –  Svolvær, 25. til 27. august 2003.  

2. Informasjon fra konstituert adm. direktør til styret. Muntlig. 
 Styresak 68/2003-1 Hovedavtalens reguleringer ble fulgt opp med brev til alle HFene, 

sendt 20. august 2003. 
 KLP – unntatt off. jfr. Offl. § 6.2.b. 
 Status økonomi. 
 Refusjonsordning merverdiavgift – høringsuttalelse / brev til HD av 21. august 2003. 
 Utvikling bemanning. 
 Forhold til tillitsvalgte. 
 Møte med Stortingets sosialkomité, den 14. oktober 2003 i Kirkenes. 
 Barentspolitikk. 
 Orienteringssaker forretningsutvikling. 

* Helseforetakenes Innkjøpsservice AS – ny styreleder Tor Arne Wæraas.  
* Stab- / støttefunksjoner.  
* Eiendomsoverdragelser – utsatt nemndbehandling i Finnmark og Nordland. 

 Etablering av Statens Luftambulanse ANS. 
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 Videre utvikling av informasjons- og kommunikasjonstiltak. 
 Gjennomgang RHF-organisasjon. Administrasjonen fratrådte under denne 

orienteringen. 
3. Oppfølging av interne kontrollrutiner. 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering.  
 
 
STYRESAK 91-2003  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Revidert styringsdokument 2003. Brev fra Helsedepartementet av 25. og 30. juni 2003 

samt svarbrev fra Helse Nord RHF av 30. juli 2003. 
2. Brev fra prof. dr. med. Ole D. Mjøs av 3. juli 2003. 
3. Brev fra fung. fylkesordfører Arne Pedersen i Finnmark Fylkeskommune av 22. juli 2003.  
4. Brev til Helsedepartementet av 21. august 2003. 
5. Uttalelse fra Regionalt brukerutvalg av 27. august 2003 ad. fokus på kreftomsorgen. 
6. Pressemelding fra Helse Nord RHF av 28. august 2003 ad. private sykehus. 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til etterretning. 
 
 
STYRESAK 92-2003  EVENTUELT 
 
Ingen saker ble fremmet.  
 
 
STYRESAK 93-2003  ÅPNE STYREMØTER I HELSE NORD RHF. 
 Saken ble fremmet etter at sakspapirene var sendt ut. 
 
Styrets vedtak:  
 
Helse Nord RHF vil åpne styremøtene for offentligheten fra og med styremøte, den 11. 
november 2003.  
 
 
 
Bodø, den 28. august 2003 
 
godkjent av Olav Helge Førde, 
i etterkant av styremøtet,  
den 28AUG2003 – kl. 17.45 
____________________  
Olav Helge Førde  
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