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PROTOKOLL STYREMØTE 31. OKTOBER 2003 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på møterom Oversikten i Helse Nord RHFs 
lokaler i Bodø, den 31. oktober 2003 – fra kl. 08.50 til kl. 10.00. Styremøtet ble avholdt som 
telefonkonferanse. 
 
Fra styret: 
Styreleder Olav Helge Førde, styremedlemmer Stig Fossum, Ellen Inga O. Hætta, Lisbeth 
Flågeng, Nina Schmidt, Stig Arild Stenersen, Bente Christensen og Kari B. Sandnes. 
 
Fra administrasjonen: 
Kst. adm. direktør Finn Henry Hansen, styresekretær / adm. leder Karin Paulke og 
informasjonssjef Kristian I. Fanghol.  
 
Forfall: 
Styremedlem Johan Petter Barlindhaug 
 
 
STYRESAK 110-2003  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 
Sak 110-2003 Godkjenning av saksliste. 
Sak 111-2003  Godkjenning av protokoll fra styremøte 1. oktober 2003. 
Sak 112-2003 Organisering av akutt kirurgisk beredskap og fødselsomsorg i 

Helgelandssykehuset HF og Hålogalandssykehuset HF – krav 
til oppfølging av foretaksmøtet.  Sakspapirene ble ettersendt. 

Sak 113-2003 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Sakslisten godkjennes. 
 
 
STYRESAK 111-2003  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 1. OKTOBER 2003 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 1. oktober 2003 godkjennes.  
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STYRESAK 112-2003  ORGANISERING AV AKUTT KIRURGISK 

BEREDSKAP OG FØDSELSOMSORG I 
HELGELANDSSYKEHUSET HF OG 
HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF – KRAV TIL 
OPPFØLGING AV FORETAKSMØTET. 

 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF anser at Helgelandssykehuset HF og Hålogalandssykehuset HF 

har redegjort for status i forberedelser og planlagte tiltak for omlegging av 
fødselsomsorgen og den generelle kirurgiske akuttberedskapen i tråd med foretaksmøtets 
vedtak. Helseforetakene har belyst konsekvenser av vedtaket 19.06.03 på en slik måte at 
en finner sikkerhet for at sørge-for-ansvaret kan ivaretas på en forsvarlig måte. 

 
Enstemmig vedtatt 
 
2. Styret vil understreke at foretaksmøtets vedtak når det gjelder Hålogalandssykehuset HF 

fremkom etter lange diskusjoner som involverte mange parter. Det foreliggende materiale 
tilsier at intensjonene i vedtaket ikke kan tilrås nå. Etablering av en forsterket fødestue på 
det foreliggende grunnlag vil kunne gi inntrykk av en trygghet for de fødende som det er 
god grunn til å stille faglige spørsmål ved. Ut fra dette vil styret slutte seg til de 
vurderingene som er gjort i styret i Hålogalandssykehuset HF, og gir sin tilslutning til at 
det kan etableres en jordmorstyrt fødestue ved Hålogalandssykehuset Narvik. Et slikt 
tilbud anses å være et stabilt og faglig godt tilbud til befolkningen i området. Styret ønsker 
imidlertid primært løsninger som ligger innenfor rammen av foretaksmøtets vedtak og vil 
ta et initiativ ovenfor Hålogalandssykehuset HF for å undersøke mulighetene for en slik 
løsning. Dette må i så tilfelle avklares senest innen 31. desember 2003. 

 
Vedtatt mot én stemme. 
 
3. Styret i Helse Nord RHF poengterer viktigheten i at Helgelandssykehuset HF oppfyller 

forutsetningene fra foretaksmøtet om at endringer skal føre til et bedre helsetilbud til 
befolkningen, og forutsetter at dette ivaretaes i det videre arbeidet. 

 
Forkastet mot to stemmer.  
 
4. Helseforetakene bør iverksette nye utredningsarbeid i tråd med behov skissert i rapportene 

og ovenstående saksutredning i forhold til utviklingen av den elektive kirurgiske 
virksomheten. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Dermed ble vedtaket i sak 112-2003 som følger: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF anser at Helgelandssykehuset HF og Hålogalandssykehuset HF 

har redegjort for status i forberedelser og planlagte tiltak for omlegging av 
fødselsomsorgen og den generelle kirurgiske akuttberedskapen i tråd med foretaksmøtets 
vedtak. Helseforetakene har belyst konsekvenser av vedtaket 19.06.03 på en slik måte at 
en finner sikkerhet for at sørge-for-ansvaret kan ivaretas på en forsvarlig måte. 
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2. Styret vil understreke at foretaksmøtets vedtak når det gjelder Hålogalandssykehuset HF 

fremkom etter lange diskusjoner som involverte mange parter. Det foreliggende materiale 
tilsier at intensjonene i vedtaket ikke kan tilrås nå. Etablering av en forsterket fødestue på 
det foreliggende grunnlag vil kunne gi inntrykk av en trygghet for de fødende som det er 
god grunn til å stille faglige spørsmål ved. Ut fra dette vil styret slutte seg til de 
vurderingene som er gjort i styret i Hålogalandssykehuset HF, og gir sin tilslutning til at 
det kan etableres en jordmorstyrt fødestue ved Hålogalandssykehuset Narvik. Et slikt 
tilbud anses å være et stabilt og faglig godt tilbud til befolkningen i området. Styret ønsker 
imidlertid primært løsninger som ligger innenfor rammen av foretaksmøtets vedtak og vil 
ta et initiativ ovenfor Hålogalandssykehuset HF for å undersøke mulighetene for en slik 
løsning. Dette må i så tilfelle avklares senest innen 31. desember 2003. 

 
3. Helseforetakene bør iverksette nye utredningsarbeid i tråd med behov skissert i rapportene 

og ovenstående saksutredning i forhold til utviklingen av den elektive kirurgiske 
virksomheten. 

 
 
STYRESAK 113-2003  EVENTUELT 
 
Stig Arild Stenersen tok opp spørsmålet om informasjonsflyt til styremedlemmene mellom 
styremøtene. Saken vil bli tatt opp til bred drøfting på et senere styremøte. 
 
 
Protokolltilførsel til styresak 112-2003 – stemmeforklaring 
 
Styremedlem Stig-Arild Stenersen stemmer mot punkt 2 og har følgende protokolltilførsel: 
 
Punkt 2 oppfyller ikke de krav som Helseministeren har kommet med via foretaksmøte, og jeg 
kan følgelig ikke stille meg bak styrets vedtak på dette punktet. 
 
Stig-Arild Stenersen /s/ 
 
 
 
Bodø, den 31. oktober 2003 
 
godkjent av Olav Helge Førde, 
i etterkant av styremøtet,  
den 31OKT2003 – kl.  
____________________  
Olav Helge Førde 
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