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PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 31. AUGUST 2004 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Skjærbrygga i Stamsund, den 31. august 
2004 – fra kl. 12.35 til kl. 15.10. 
  
Til stede var: 
Styreleder Olav Helge Førde, styremedlem Stig Fossum (fratrådte kl. 13.15), Ellen Inga O. 
Hætta, Johan Petter Barlindhaug, Lisbeth Flågeng, Nina Schmidt, Knut Magne Augestad, Odd 
Oskarsen og Stig Arild Stenersen 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. direktør Lars Vorland, styresekretær/adm. leder Karin Paulke, informasjonssjef Kristian 
I. Fanghol, økonomidirektør Jann-Georg Falch, kst. organisasjonsdirektør Edvard 
Andreassen, fagdirektør Einar Hannisdal og direktør forretningsutvikling Tor-Arne Haug 
 
Forfall: 
Bente Christensen. Vararepresentant Stig Arild Stenersen møtte i hennes fravær. 
Kari B. Sandnes. Vararepresentant Knut Magne Augestad møtte i hennes fravær. 
 
Observatører: 
Nils Finstad, Nordlandsforskning 
 
 
STYRESAK 52-2004  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 
Sak 52-2004 Godkjenning av saksliste 
Sak 53-2004  Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. juni 2004 
Sak 54-2004 Etablering av senter for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i Helse 

Nord  
Sak 55-2004 Organisering av elektiv ortopedi i Helse Nord 
Sak 56-2004 Høringsuttalelse om spesialitetsstrukturen i indremedisin og kirurgi – Helse 

Nord 
Sak 57-2004 Honorering av HF-styrene 
Sak 58-2004 Administrerende direktørs fullmakter – prokura og rett til å tegne firma 
Sak 59-2004 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Reviderte retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i heleide statlige 

foretak og selskaper 
 4. Syketransport – felles reisebyrå for Helse Nord 
Sak 60-2004 Referatsaker 
 1. E-post fra Kommunenes Sentralforbund Nordland av 15. april 2004 ad. 

forholdet mellom første- og andrelinjetjenesten i helsesektoren 
 2. Brev fra Narvik Kommune av 6. juli 2004 ad. forsterket fødestue ved 

Narvik Sykehus 
 3. Brev fra Hålogalandssykehuset HF v/styreleder av 11. august 2004 ad. 

lokalisering av ev. nytt sykehus i Vesterålen 
 4. Brev fra Regionsutvalg Legeforeningen Nord av 24. august 2004 ad. 

etablering av forsterket fødestue ved Hålogalandssykehuset Narvik 



 
 
 5. Drøftingsprotokoll av 30. august 2004 ad. etablering av senter for 

Legemiddelassistert Rehabilitering i Helse Nord  
Sak 61-2004 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Sakslisten godkjennes. 
 
 
STYRESAK 53-2004  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 24. JUNI 2004 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 24. juni 2004 godkjennes.  
 
 
STYRESAK 54-2004  ETABLERING AV SENTER FOR  
 LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING  
 (LAR) I HELSE NORD  
 
Styrets vedtak:  
 
1. Det etableres et nytt senter for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i Helse Nord fra 

1.1.2005. Senteret legges til UNN og gis navnet LARINORD. Helse Nord RHF’s 
utredning av april 2004 er retningsgivende for etablering og drift av senteret. 

 
2. Fire konsulentsstillinger i senteret lokaliseres til Bodø, fortrinnsvis ved 

Nordlandssykehuset. Stillingene er faglig og administrativt underlagt UNN. 
 
3. Tilvirkning og distribusjon av legemidler (metadon) skal skje på den mest rasjonelle og 

driftsøkonomisk beste måte. Avtale med Sykehusapotek Nord HF må vurderes som 
alternativ. 

 
4. Laboratorietjenester skal ivaretas på faglig og driftsøkonomisk beste måte. Dersom dette 

ikke oppnås gjennom eget laboratorium på UNN, søkes tjenestene fortsatt dekket fra St. 
Olavs Hospital i Trondheim eller i utlandet.  

 
5. Tiltaket innarbeides i budsjett 2005 
 
Protokolltilførsel til styresak 54-2004: 
 
Viser til pkt. 3 og 4. Bruk av ordet ”skal” er en instruksjon av LAR, som et ordinært 
styremøte i Helse Nord rettslig sett ikke kan gjøre. En instruksjon må derfor tas via 
generalforsamling. 
 
Odd Oskarsen /s/ 
 



 
 
STYRESAK 55-2004  ORGANISERING AV ELEKTIV ORTOPEDI I  
 HELSE NORD 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Det framlagte forslag om å samle de ortopediske fagressursene og tilbudene ved ett senter 

i hvert helseforetak vedtas.  
 
2. Sentralisering av den ortopediske lavvolum virksomheten vedtas i tråd med 

prosjektgruppens anbefalinger om funksjonsfordeling/sentralisering slik: 
 

 UNN skal ha ansvar for all instrumentell ryggbehandling, håndkirurgi, avansert 
revmakirurgi (ev. Bodø i tillegg), tumor, nevroortopedi, bløtdelssarkomer, 
barneortopedi, og all større traumatologi. 

 UNN og Nordlandssykehuset Bodø skal ha ansvar for all revisjonskirurgi og 
usementert protesekirurgi. 

 Ikke-instrumentell ryggbehandling skal kun foregå ved UNN, Nordlandssykehuset 
Bodø, Helgelandssykehuset Rana. 

   
3. Hovedkonklusjonene i SMM – rapport 6/2002 implementeres i Helse Nord. Fagmiljøene 

og avdelingenes ledelse gjøres ansvarlig for at dette blir gjort. Det nedsettes et lite utvalg 
for å vurdere faglige og økonomiske fordeler/ulemper ved å satse på en til to protesetyper 
i landsdelen i framtiden. 
 

4. Styret i Helse Nord RHF finner det sannsynliggjort gjennom rapporten fra 
prosjektgruppen og erfaringer fra andre deler av landet at det er hensiktsmessig for 
pasientene i landsdelen å organisere den elektive ortopedien i en skjermet elektiv enhet.  

 
5. Styret i Helse Nord RHF finner det imidlertid ikke tilstrekkelig utredet om det er mest 

hensiktsmessig at en slik enhet legges til Hålogalandssykehuset Narvik, eller til et annet 
sykehus og ber derfor om en nærmere utredning i tråd med de rammebetingelser som er 
skissert i saksforelegget.  

 
 
STYRESAK 56-2004  HØRINGSUTTALELSE OM  
 SPESIALITETSSTRUKTUREN I INDREMEDISIN  
 OG KIRURGI – HELSE NORD 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Helse Nord ser behovet for å videreutvikle faglig innhold og organisering av både generell 

indremedisin og geriatri. Generelle indremedisinere bør på samme måte som andre 
grenspesialister innen indremedisin ha en mulig utviklingsvei på toppen av en felles basis, 
som gir grenspesialisering i generell indremedisin. Innholdsmessig bør denne 
grenspesialiseringen fokusere på helhetstenkning, og inkludere kompetanse innen 
akuttmedisin, kronikeromsorg, kvalitet, helsepedagogikk og tjenesteorganisering. Denne 
grenspesialiteten vil kunne fylle en helt klar funksjon innen spesialisthelsetjenesten som 
det vil bli sterkere behov for i framtida. 

 
2. Helse Nord støtter omgjøring av geriatri fra grenspesialitet til hovedspesialitet. 



 
 
3. Alle indremedisinske grenspesialiteter må ha generell vaktkompetanse på medisinske 

avdelinger. 
 
4. Helse Nord støtter forslaget om etablering av ny grenspesialitet i mamma-endokrin 

kirurgi. 
 
5. Helse Nord ber NR iverksette utredning av en ev. framtidig grenspesialitet som 

”distriktskirurg” med formål å vurdere de små lokalsykehusenes behov for kirurgisk 
vaktkompetanse og muligheten for å rekruttere spesialister til en slik utdanning og 
påfølgende arbeid i distriktene. 

 
 
STYRESAK 57-2004  HONORERING AV HF-STYRENE 
 
Styrets vedtak:  
 
Innstilling til vedtak i foretaksmøtet:    
 
1. Foretaksmøtet viser til saksutredningen, vedtekter, helseforetaksloven og instruks for HF-

styrene. 
 
2. Honorar for medlemmer av styrene i helseforetakene fastsettes slik: 
 

 Styreleder  kr. 121 000 pr. år 
 Nestleder  kr.   82 500 pr. år 
 Styremedlemmer kr.   71 500 pr. år 

 
3. Medarbeidere i RHF/foretakene med lederstillinger på toppnivå, som oppnevnes til 

styreverv, tilståes ikke honorar. 
 
4. Fastsatt honorar dekker ordinære og ekstraordinære møter.  
 
5. Helseforetaksloven, helseforetakets vedtekter og instruks for HF-styrene regulerer hvilke 

oppgaver som inngår i en ordinær styrerolle.   
 
6. Styremedlemmer som utfører arbeidsoppgaver for helseforetaket som ikke kan sies å 

inngå i en ordinær styrerolle, kan tilgodeses særskilt kompensasjon.  
 
7. Administrerende direktør i de respektive helseforetak fastsetter særskilt kompensasjon 

basert på dokumentert tidsforbruk for enkeltmedlemmer eller hele styrer.   
 
8. Varamedlemmer honoreres kr. 2 860 pr. møtedag, inkludert ev. tapt arbeidsfortjeneste.  
 
9. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkortes de faste godtgjørelsene med % -sats 

lik fravær. 
 
 
Styret legger ovenstående innstilling frem i foretaksmøtet med helseforetakene.  
 



 
 
STYRESAK 58-2004  ADMINISTRERENDE DIREKTØRS 
 FULLMAKTER – PROKURA OG RETT TIL Å  
 TEGNE FIRMA 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Administrerende direktør har rett til å tegne Helse Nord RHF’s firma. Det fordres ikke at 

styreleder og administrerende direktør nytter signaturretten i fellesskap. 
 
2. Administrerende direktør meddeles individuell prokura. Det fordres ikke at styreleder og 

administrerende direktør nytter prokura i fellesskap. 
 
3. Styreleder underskriver og utferdiger endringsmeldning til foretaksregisteret. 
 
4. Administrerende direktørs instruks pkt. 5.5, 2. ledd endres slik: ”Dersom styret finner det 

hensiktsmessig kan styret tildele prokura til styrets leder og administrerende direktør.” 
 
 
STYRESAK 59-2004  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

 Møte med Helseminister Gabrielsen, den 16. august 2004 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

 Status økonomi/aktivitet pr. 31. juli 2004 
 Rekruttering av spesialister i Finnmark – nasjonalt prosjekt 
 Strategiseminar ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse Finnmark HF 
 Møte med Helsedepartementet, den 8. september 2004  
 Besøk av helse- og sosialminister Ansgar Gabrielsen, den 15. og 16. september 2004 
 Styremøter i regionen – gjennomføring  
 Møte med konserntillitsvalgte 
 Hålogalandssykehuset HF Narvik – fødestue 
 Hålogalandssykehuset HF Stokmarknes – lokalisering 

3. Reviderte retningslinjer for ansettelsesvilkår for ledere i heleide statlige foretak og 
selskaper  

4. Syketransport – felles reisebyrå for Helse Nord 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering.  
 
 
STYRESAK 60-2004  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. E-post fra Kommunenes Sentralforbund Nordland av 15. april 2004 ad. forholdet mellom 

første- og andrelinjetjenesten i helsesektoren 
2. Brev fra Narvik Kommune av 6. juli 2004 ad. forsterket fødestue ved Narvik Sykehus 
3. Brev fra Hålogalandssykehuset HF v/styreleder av 11. august 2004 ad. lokalisering av ev. 

nytt sykehus i Vesterålen 



 
 
4. Brev fra Regionsutvalg Legeforeningen Nord av 24. august 2004 ad. etablering av 

forsterket fødestue ved Hålogalandssykehuset Narvik 
5. Drøftingsprotokoll av 30. august 2004 ad. etablering av senter for Legemiddelassistert 

Rehabilitering i Helse Nord 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
STYRESAK 61-2004  EVENTUELT 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Stamsund, den 31. august 2004 
 
godkjent av Olav Helge Førde, 
i etterkant av styremøtet,  
den 31AUG2004 – kl. 15.15 
____________________  
Olav Helge Førde 


