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PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 1. OKTOBER 2003 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Rica Ishavshotell i Tromsø, den 1. oktober 2003 
– fra kl. 08.30 til kl. 12.00. 
 
Til stede var: 
Styreleder Olav Helge Førde, styremedlem Stig Fossum, Ellen Inga O. Hætta, Lisbeth Flågeng, 
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, direktør forretningsutvikling Tor-Arne 
Haug og fagdirektør Einar Hannisdal. 
 
Forfall: 
Johan Petter Barlindhaug. 
 
 
STYRESAK 98-2003  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 
Sak 98-2003 Godkjenning av saksliste. 
Sak 99-2003  Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. august 2003. 
Sak 100-2003 Modell for fremtidig fordeling av forskningsmidler. 
Sak 101-2003 Opptrappingsplan psykisk helse – Helse Finnmark HF. 
Sak 102-2003 2. Tertialrapport Helse Nord. 
Sak 103-2003 Revisjon av drifts- og investeringsrammer 2003 II. 
Sak 104-2003 Budsjett 2004 – foreløpige premisser. Sakspapirene ble 

ettersendt.  
Sak 105-2003 Styremøter 2004 – møteplan. 
Sak 106-2003 Åpne styremøter – informasjons- og 

kommunikasjonsvirksomheten i Helse Nord. 
Sak 107-2003 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret. Muntlig 
 2. Informasjon fra kst. adm. direktør til styret. Muntlig. 
 3. KLP – orientering. U. off. jfr. Offl. § 6.2.b. 
 4. Regional beredskapsplan. 
Sak 108-2003 Referatsaker 
 1. Norsk Senter for Telemedisin – rapport fra 

Helsedepartementet av 6. august 2003. 
 2. Brev fra Helgeland Regionråd av 29. august 2003 ad. 

styrevalg Helgelandssykehuset HF. 
 3. Brev fra Ordføreren i Vefsn Kommune av 5. september 

2003 ad. stasjonering av luftambulanse i Mosjøen. 
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 4. Brev fra Tana Høyre av 11. september 2003 ad. Seidajok 

Barnepsykiatrisk Behandlingshjem. 
 5. Foreningen for hjertesyke barn v/regionsrepresentant Knut 

Andersen – åpent brev til styreformann, mottatt 23. 
september 2003.  

Sak 109-2003 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Sakslisten godkjennes.   
 
 
STYRESAK 99-2003  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 28. AUGUST 2003 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 28. august 2003 godkjennes. 
 
 
STYRESAK 100-2003  MODELL FOR FREMTIDIG FORDELING AV 

FORSKNINGSMIDLER. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. I tillegg til opprettelse av Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), vedtar 

styret den nye modellen for å kanalisere forskningsmidler i Helse Nord gjennom ytterligere 
seks program / sentra for 2004. Disse syv program / sentra blir: 

 
a. Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) 
b. Senter for aldersforskning (SAT) 
c. Klinisk infrastrukturprogram (KIP), basert på Klinisk forskningssenter, UNN 
d. Laboratoriemedisinsk infrastrukturprogram (LIP) 
e. Somatisk forskningsprogram (SFP) 
f. Psykiatrisk forskningsprogram (PFP) 
g. Telemedisinsk forskningsprogram (TFP) 

 
2. Helse Nord oppnevner styrer / rådgivende utvalg for ovennevnte program / sentra med 

følgende presiseringer: 
 

a. Psykiatrisk forskningsutvalg suppleres med 1 person fra andre HF. 
b. Styret / rådgivende utvalg for Senter for aldersforskning suppleres med 1 person fra andre 

HF. 
c. Det oppnevnes nye styrer/rådgivende utvalg for KIP, LIP, SFP og TFP.  

(styre for SKDE er oppnevnt). 
d. Alle styrer / rådgivende utvalg skal ha minst 1 representant fra andre HF enn UNN. 
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e. Alle styrer / rådgivende utvalg skal helst ha minst 1 representant utenfor landsdelen. 
f. Styret / rådgivende utvalg for TFP skal ha også ha 1 representant fra annet RHF. 
g. Administrasjonen i Helse Nord får i oppdrag å utnevne disse snarlig samt utarbeide 

kriterier / mandat. 
h. Administrasjonen i Helse Nord får i oppdrag å utrede nærmere mulig felles sekretariat, 

felles løsninger med mer. 
 
3. Styrene / rådgivende utvalg rapporterer til Universitetssamarbeidet. Styrene / rådgivende 

utvalg har innstillingsrett til Universitetssamarbeidet som har bevilgningsrett. Det skal 
resultatrapporteres til Universitetssamarbeidet. Universitetssamarbeidet utarbeider en årlig 
rapport for Helse Nord. 
 

4. I saker av vesentlig betydning kan Helse Nord RHF overprøve Universitetssamarbeidets 
vedtak, jfr. lov om helseforetak § 30. Tilsvarende kan Helse Nords foretaksmøte overprøve 
RHF-styrets vedtak i saker av vesentlig betydning, herunder forskningsspørsmål.  
 

5. Universitetssamarbeidet bes så snart som mulig om å gjennomføre en felles utlysning av 
midler til alle programmene unntatt SKDE.  
 

6. De viktigste søknadskriterier er: 
 

a. Hovedsøker må som hovedregel være ansatt i Helseforetak i Helse Nord. 
b. Ulike helsefaglige profesjoner kan søke om midler. 
c. I tillegg kan allmennleger søke om midler til prosjekter som fokuserer på samhandling til 

1. og 2. linjetjenesten (via SAT). 
d. UNN er som universitetssykehus tyngdepunktet i Helse Nords forskning, men det må 

legges til rette for større forskningsaktivitet ved øvrige HF. 
e. Det gis ikke støtte til isolerte studiereiser. 
f. Det kan gis støtte både til mindre prosjektet, doktorgradsprosjekter, post doc. stipend og 

infrastruktur.  
 
7. Helse Nord RHF må utarbeide nærmere føringer vedrørende prioriteringer før tildeling av 

midler for 2004. 
 
 
STYRESAK 101-2003  OPPTRAPPINGSPLAN PSYKISK HELSE – HELSE 

FINNMARK HF. 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksutredningen. 
 
2. På bakgrunn av den stramme økonomiske ramme for Opptrappingsplan for psykisk helse, 

vedtar styret følgende prioritering av prosjekter i Helse Finnmark HF: 
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- Døgnenhet i DPS Vest-Finnmark, Alta 
- Ungdomspsykiatrisk behandlingshjem i Karasjok 
- Opprusting av DPS Øst-Finnmark 
 
Det forutsettes at forprosjektene gjennomgås kritisk med tanke på maksimal arealutnyttelse 
og redusert kvadratmeterpris. Endret investeringsplan sendes Helsedepartementet for endelig 
godkjenning. 

 
3. Styret i Helse Nord RHF ber administrasjonene i Helse Nord RHF og Helse Finnmark HF om 

å arbeide videre med alternative løsninger til erstatning for nåværende behandlingstilbud ved 
Seidajok, i tråd med vedtak i styret i Helse Finnmark HF (jfr. sak 52/2003). 

 
4. Det etableres et nært samarbeid mellom Helse Finnmark HF, arbeidstakerne, deres 

organisasjoner og kommunene for å håndtere konsekvensene av endringene. Styret 
understreker viktigheten av drøftingsplikten med arbeidstakerorganisasjonene. 

 
5. I fremtidig områdeinndeling bør Helse Finnmark HF vurdere inndelinga av tjenesteområdene 

slik at DPSene og de barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkene får sammenfallende 
geografiske ansvarsområder. 

 
 
STYRESAK 102-2003  2. TERTIALRAPPORT HELSE NORD. 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret er tilfreds med økning i dagbehandling som bidrar til reduserte ventetider.   
 
2. Styret i Helse Nord RHF registrerer med beklagelse at andel ventende over ett år fortsatt 

er meget høyt (2.928). Det er store forskjeller mellom helseforetakene på dette punkt, og 
styret pålegger de aktuelle helseforetakene å intensivere arbeidet med å rydde i ventelister 
samt ferdigbehandle alle som har ventet mer enn ett år. 

 
3. Styret registrerer med tilfredshet at den økonomiske utviklingen i Helgelandssykehuset, 

Nordlandssykehuset og UNN er i tråd med vedtatt styringsmål.  
 
4. Styret ber Helgelandssykehuset om å vurdere tiltak for å styre oppgavefordeling og 

pasientstrømmer internt i helseforetaket slik at den samlede kapasitet utnyttes bedre.   
 
5. Styrene i UNN, Hålogalandssykehuset og Helse Finnmark bes vurdere tiltak for å bedre 

beleggsprosenter og kapasitetsutnyttelse/sengekapasitet som ledd i arbeidet med å oppnå 
økonomisk balanse, og styret i Helse Nord RHF forutsetter at dette drøftes i budsjettet 
2004.   
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6. Styret registrerer at det er fokus på å forbedre regnskapsrutinene i Hålogalandssykehuset. 

Styret forutsetter at det etableres rutiner som gir korrekt styringsinformasjon snarest mulig 
og ber helseforetaket om å særskilt kommentere dette i fremtidige rapporteringer til Helse 
Nord RHF. Samtidig ser styret svært alvorlig på den forverrede økonomiske situasjonen 
som er avdekket og ber helseforetaksstyret ha særlig fokus på tiltak for å bringe 
situasjonen under kontroll.  

 
7. Styret registrerer det igangsatte arbeidet med kostnadsreduksjoner i Helse Finnmark. 

Styret i Helse Finnmark bes rapportere sine planer og tiltak for å bringe situasjonen under 
kontroll.     

 
8. Rapportering av korrekte og ensartede personaldata må prioriteres av Helse Nord RHF og 

helseforetakene.   
 
 
STYRESAK 103-2003  REVISJON AV DRIFTS- OG 

INVESTERINGSRAMMER 2003 II. 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Helseforetakenes inntektsrammer justeres i tråd med følgende summer:   
 

Helseforetak  Investeringsramme Driftsramme 
Helgeland + 4 394 000 + 778 000 
Nordland  + 2 443 000 + 1 283 000 
Hålogaland  + 5 348 000 + 846 000  
Finnmark   + 10 471 000 + 656 000 
UNN HF   + 5 435 000 + 419 000 
Helse Nord RHF  - 28 091 000 - 2 342 000 

  
2. Styret gir administrasjonen fullmakt til eventuell fordeling av resterende investerings- og 

avskrivningskompensasjon vedrørende trombolyseprosjektet.   
 
3. Styret godkjenner foreslåtte omdisponering av 4 mill kr til realisering av PACS-

investering i Helse Finnmark.   
 
4. Styret godkjenner foreslåtte fordeling av tilskudd til private avtalespesialister  
 
5. Styret vedtar følgende reservedisponeringer:  
 

� Økte revisjonskostnader (2 mill kr)   
� Tilskudd til Helseforetakenes innkjøpsservice (0,5 mill kr)    
� Prosjekt samhandling og desentralisering (0,2 mill kr)  
� Redusert ventetid Helse Finnmark (1 mill kr)  
� Kjøp av helsetjenester fra private (5 mill kr) 
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6. Helse Nords bruttobudsjett reduseres med kr 9,478 mill kr i som følge av renteutvikling. 

Beløpet avkorter budsjetterte reserver og budsjetterte reserver i 2003 er disponert.   
 
 
STYRESAK 104-2003  BUDSJETT 2004 – FORELØPIGE PREMISSER. 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Budsjett 2004 for den samlede foretaksgruppen skal utarbeides i økonomisk balanse. 
 
2. Gjenstående effektiviseringskrav fordeles mellom helseforetakene ut fra forskjeller i 

kostnadseffektivitet, tatt hensyn til ulikheter knyttet til foretaksetableringen. 
 
3. Endringer i tjenestetilbudet som medfører nedlegging av tilbud og / eller flytting av 

tjenestetilbud mellom helseforetak skal forelegges styret for Helse Nord RHF før de 
iverksettes. 

 
4. Helse Nord RHF pålegges å ta initiativ til og gjennomføre gjennomgående programmer for å 

redusere kostnader som ikke krever reduksjon i tjenestetilbudet. Forslag til tiltak med 
estimerte effekter skal fremgå av RHF s forslag til budsjett 2004. 

 
5. Styret tar for øvrig opplysninger og drøftinger i saken til orientering. 
 
 
STYRESAK 105-2003  STYREMØTER 2004 – MØTEPLAN. 
 
Styrets vedtak:  
 
Styret for Helse Nord RHF vedtar følgende møteplan: 
 
Møter jan feb mar apr mai jun aug sep okt nov des 
RHF-styret 28  10 28  16 31  13 17 15 
Styreseminar   10-11      13-14   
Foretaksmøter            
Strategimøte RHF-styret  11-12          
Direktørmøte 21 18 24  05 09 23 22 12 03/04 08 
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STYRESAK 106-2003  ÅPNE STYREMØTER – INFORMASJONS- OG 

KOMMUNIKASJONSVIRKSOMHETEN I HELSE 
NORD. 

 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret viser til saksutredningen. Styret vil legge prinsippene i lov om offentlighet til grunn for 

gjennomføringen av åpne styremøter. 
 

2. Helse Nords informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet må prioritere å få etablert 
dialogpregede samhandlingsformer med regionale og lokale myndigheter, arbeidstakernes 
organisasjoner, utdanningsinstitusjonene og andre viktige samarbeidspartnere i regionen. 

 
 
STYRESAK 107-2003  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra konstituert adm. direktør til styret. Muntlig. 

 Forhold til de tillitsvalgte. Saker utsatt til styremøte i november / desember 2003. 
 Opptrappingsplan psykisk helse 1999 – 2006. 
 Overtakelse av syketransport – status. 

2. KLP – orientering. U. off. jfr. Offl. § 6.2.b. 
3. Regional beredskapsplan. Legges frem som orienteringssak, når beredskapsplanen er klar. 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering.  
 
 
STYRESAK 108-2003  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Norsk Senter for Telemedisin – rapport fra Helsedepartementet av 6. august 2003. 
2. Brev fra Helgeland Regionråd av 29. august 2003 ad. styrevalg Helgelandssykehuset HF. 
3. Brev fra Ordføreren i Vefsn Kommune av 5. september 2003 ad. stasjonering av 

luftambulanse i Mosjøen. 
4. Brev fra Tana Høyre av 11. september 2003 ad. Seidajok Barnepsykiatrisk Behandlingshjem. 
5. Foreningen for hjertesyke barn v/regionsrepresentant Knut Andersen – åpent brev til 

styreformann, mottatt 23. september 2003.  
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til etterretning. 
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STYRESAK 109-2003  EVENTUELT 
 
Ingen saker ble fremmet.  
 
 
 
Tromsø, den 1. oktober 2003 
 
godkjent av Olav Helge Førde, 
i etterkant av styremøtet,  
den 01OKT2003 – kl. 12.05. 
____________________  
Olav Helge Førde  
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