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Styrets medlemmer og varamedlemmer 
i Helse Nord RHF 
  
 
 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF,  
DEN 27. SEPTEMBER 2004 
 
 
I samråd med styreleder innkalles det herved til styremøte i Helse Nord RHF 
 
 

mandag, den 27. september 2004 – fra kl. 14.00 
Styremøtet avvikles som telefonmøte fra Helse Nord RHF’s lokaler i Bodø. 

 
 
Vedlagt følger saksdokumenter til styrets møte. 
 
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHF’s administrasjon, styresekretær/adm. leder 
Karin Paulke på tlf. 75 51 29 36. 
 
 
Vel møtt. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
         
 
Vedlegg 
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STYRESAK 62-2004  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

Møtedato: 27. september 2004 

 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 27. september 2004: 
 
 
Sak 62-2004 Godkjenning av saksliste Side 2
Sak 63-2004  Godkjenning av protokoll fra styremøte 31. august 2004 Side 3
Sak 64-2004 Etablering av Norsk Helsenett AS Side 9
Sak 65-2004 Styrebehandling av spørsmålet om enerett for Norsk Helsenett 

AS 
Side 15

Sak 66-2004 Eventuelt Side 17
 
 
Bodø, den 20. september 2004 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 63-2004  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 31. AUGUST 2004 
 

Møtedato: 27. september 2004 

 
PROTOKOLL 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 
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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 
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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.  
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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.   
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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 
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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. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 31. august 2004 godkjennes. Protokollen signeres av 
styremedlemmene i forbindelse med neste styremøte, den 13. oktober 2004. 
 
 
Bodø, den 20. september 2004 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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STYRESAK 64-2004  ETABLERING AV NORSK HELSENETT AS 
 

Møtedato: 27. september 2004 

 
Formål/sammendrag 
Som ledd i arbeidet med en nasjonal IKT-strategi for helsesektoren, har de fem regionale 
helseforetakene sammen med Sosial- og helsedirektoratet arbeidet med planene om å stifte en 
organisasjon som skal bygge ut og drive et elektronisk nettverk som skal binde sammen 
aktørene i norsk helse- og sosialsektor. Styret for Helse Nord RHF sluttet seg i mars (sak 18-
2004) til grunnlaget for en slik selskapsetablering gjennom å gi sin tilslutning til foreliggende 
strategiplan for selskapet. Plan- og tilretteleggingsarbeidet er nå kommet så langt at 
administrerende direktør anbefaler styret å slutte seg til følgende saksfremlegg. 
 
1. Grunnlag for selskapsetableringen 
Det vises til styrebehandling i mars, da styret for Helse Nord RHF i prinsippet sluttet seg til 
planene om å etablere en nasjonal helsenettorganisasjon. Siden den gang har plan- og 
tilretteleggingsarbeidet ledet av en egen styringsgruppe bl.a. ført til følgende avklaringer: 
 
− Selskapet Norsk Helsenett AS stiftes som et heleid aksjeselskap med 20 % eierandel på 

hvert av de regionale helseforetakene. 
− Selskapet etableres gjennom en virksomhetsoverdragelse av de eksisterende regionale 

helsenettorganisasjonene i Nord, Midt, Sør og Øst, samt vederlagsfri overdragelse av 
sentral infrastruktur fra Sosial- og helsedirektoratet. Personell ansatt i de regionale 
helsenettorganisasjonene pr. 01.07.04 – til sammen 26.5 årsverk – overføres til Norsk 
Helsenett AS fra etableringstidspunktet. I tillegg søkes det gjennom ekstern utlysning etter 
administrerende direktør og økonomisjef for selskapet. 

− Helse Vest RHF deltar på eiersiden på lik linje med de øvrige regionale helseforetakene, 
men vil inntil videre utføre tjenester som underleverandør for Norsk Helsenett AS i 
samsvar med en egen samarbeidsavtale. Grunnlaget for å harmonisere samtlige regioners 
tilknytning til Norsk Helsenett AS klargjøres gjennom en egen utredning. 

− Norsk Helsenett AS etableres med hovedkontor og enhet for produktutvikling og 
markedsledelse i Trondheim, og enhet for drift og installasjon i Tromsø. 

− Det etableres et Brukerråd med Sosial- og helsedirektoratet som sekretariat. Rådet skal 
sikre interessene for aktører utenom spesialisthelsetjenesten. To styrerepresentanter skal 
utpekes etter innstilling fra Brukerrådet. 

− Så snart Norsk Helsenett AS er stiftet, sendes det søknad til Fylkesskattesjefen i Sør-
Trøndelag om at selskapet blir innlemmet i fellesregistrering med de fem regionale 
helseforetakene (jfr. merverdiavgiftslovens § 12 tredje ledd). 

− Gjennom beslutninger i de fem RHF-styrene (se egen sak), anmodes Helsedepartementet 
om å kunngjøre en enerett for leveranse av nettverksinfrastruktur til RHF-konsernene. 

 
2. Juridisk og økonomisk gjennomgang 
Etter avholdt anbudskonkurranse ble advokatfirmaet Hodneland & Co med revisjonsfirmaet 
Hodneland & Co som underleverandør valgt til å foreta en juridisk og økonomisk 
gjennomgang av planer og forutsetninger for etablering av Norsk Helsenett AS. Arbeidet ble 
utført i april/mai 2004, og et sammendrag av rapporten følger som vedlegg 1.  
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Det gjøres oppmerksom på at senere bearbeiding av de økonomiske forutsetninger for 
selskapsdannelsen (vedlegg 2), konkluderer med at kapitaliseringsbehovet kan settes til 37 
mill kroner, og at hvert RHF derfor ved stiftelse av Norsk Helsenett AS bidrar med 7.4 mill i 
oppstartskapital (og ikke kroner 14 mill som utredningene på forsommeren konkluderte med). 
 
Det er utarbeidet forslag til vedtekter for Norsk Helsenett AS (vedlegg 3), og en 
aksjonæravtale mellom stifterne av selskapet og Sosial- og helsedirektoratet (vedlegg 4). 
 
3. Økonomisk perspektiv for Norsk Helsenett AS 
Et sentralt tema i plan- og tilretteleggingsfasen har vært å klargjøre de 
økonomiske/budsjettmessige forutsetningene for etableringen av Norsk Helsenett AS. Både 
eksterne og interne fagmiljøer har vært trukket inn i dette arbeidet. Notatet ”Økonomien i 
Norsk Helsenett AS” (vedlegg 2) viser hvor langt en har kommet og hvilke konklusjoner som 
det er grunnlag for å trekke. 
 
Formålet med selskapsdannelsen er: 
 
- effektivisering og kostnadsreduksjoner sammenlignet med videreføring av dagens fem 

regionale nettorganisasjoner, og 
- raskere etablering av nye tjenester i helsenettet. 
 
Forventede gevinster er: 
 
- en kvalitativ bedre formidling av pasient- og klientdata mellom aktørene i helse- og 

sosialsektoren, og 
- reduserte kostnadene for de tjenestene som tilbys. 
 
Regionale helseforetak og helseforetak dekker i dag det alt vesentlige av kostnader knyttet til 
investeringer og drift av regionale helsenettet. En hovedoppgave fremover blir å knytte 
legekontorer med driftsavtaler og kommunene opp mot helsenettet, og samtidig utvide 
tilbudet på tjenester som nettet gir tilgang til. Dermed legges forholdene til rette for at flere 
kan dele på kostnadene parallelt med at verdien med å være oppkoblet øker. 
 
De foreliggende budsjettprognoser viser at Norsk Helsenett AS påregnes å gå med 
driftsunderskudd ut 2004 og i 2005. Fra 2006 er forventningen at selskapet skal kunne drives i 
balanse, forutsatt økt markedsandel med inntekter fra flere brukergrupper enn i dag.  
 
Kostnadene ved drift og investeringer i helsenettet vil ikke bli større i regi av Norsk Helsenett 
AS enn tilfellet ville vært med regionale nettorganisasjoner.  
Det er forutsatt at NHN kan øke tjenestenivået overfor helseforetakene innenfor dagens 
ressursramme, dvs. at helseforetakene får flere tjenester uten økte kostnader. Synergier og 
effektiviseringsgevinster forventes å gi aktørene i helse- og sosialsektoren flere, bedre og 
rimeligere tjenester som resultat av selskapsetableringen.  
 
Det anbefales at det enkelte helseforetaks kostnader ved å være knyttet til helsenettet 
opprettholdes på dagens nivå i perioden 2004 – 2006. Fra 2006 er siktemålet at det skal 
foreligge et spesifisert tjenestetilbud med tilordnet prisstruktur slik at kostnadene for 
helsenettets kunder - herunder helseforetakene – skal stå i forhold til omfanget av anvendte 
tjenester og verdien på disse. 
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Regionale utfordringer i Helse Nord  
Det eksisterer i dag en forskjell i de utfordringer som de ulike regionale helseforetak står 
ovenfor. En stor del av kostnadsøkningen knyttet til investerings- og driftsbudsjettet for Norsk 
Helsenett AS i perioden 2004-2006 er knyttet til økningen av antall legekontor i Norsk 
Helsenett. Imidlertid er dette utfordringer som er løst for Helse Nord da legekontorene i løpet 
av 2004 vil være tilkoblet det regionale helsenett samtidig som en betydelig del av 
driftskostnader knyttet til legekontor i dag finansieres av Helse Nord RHF. Helse Nord RHF 
ser derfor etablering av redundante (parallell/backup) kommunikasjonslinjer for Helseregion 
Nord som en prioritert aktivitet for 2005 og forutsetter at dette ivaretas av det nye selskapet. 
Etablering og drift av disse redundante (parallell/backup) kommunikasjonslinjer forutsettes 
dekket innenfor de investeringsmidler og driftsmidler som stilles til rådighet for det nye 
selskapet. Kostnadene for denne type etablering er tidligere estimert i forbindelse med 
styresak 46-2004 (fremtidig organisering av stab- og støttefunksjonene – uttrykt vedlegg: 
Sluttrapport stab-støtte delprosjektet IKT). 
 
4. Tjenestebaserte priser 
Etableringen av tjenestebaserte priser har vært et prioritert område i relasjonen mellom 
Nordnorsk Helsenett AS og Helse Nord RHF for 2003/04. Denne tjenestebaserte prisingen 
kommer til uttrykk i konsernavtalen mellom de to selskaper (datert 15.3.2004). I forbindelse 
med etableringen av Norsk Helsenett AS vil denne tjenestebaserte prisingen opphøre å 
eksistere frem til denne pånytt etableres i regi av Norsk Helsenett AS (2006). Det forutsettes 
at tjenestebaserte priser prioriteres i arbeidet med Norsk Helsenett AS slik at denne 
overgangen blir tidsmessig så kort som mulig og gir kundene vurderingsmuligheter av det 
prisnivå Norsk Helsenett AS leverer sine tjenester til.  
 
Styret bes spesielt være oppmerksom på den fordelingen som legges til grunn på 
investeringssiden. Foreløpig er fordelingsnøkkelen som benyttes basert på at hvert RHF 
betaler en lik andel ev disse midlene – herunder beregnet til 20 %. Man kan argumentere med 
at denne fordelingsnøkkelen faller uheldig ut for Helse Nord RHF basert på at vi er det minste 
RHF-et og således belastes tungt for denne type investeringer. 
 
5. Driftsøkonomiske konsekvenser for Helse Nord RHF 
Helse Nord RHF gjennomførte som nevnt tidligere i 2003/04 en grundig prosess med 
Nordnorsk Helsenett for å etablere en konsernavtale mellom de to parter. Med utgangspunkt i 
denne ønskes følgende forhold bemerket: 
 
Helse Nord RHF betaler i dag 9,4 millioner kroner pr. år til Nordnorsk Helsenett AS som 
betaling for utførte tjenester. I tillegg fakturerer selskapet 2 956 392 direkte til foretakene 
gjennom en på forhånd fastsatt fordelingsnøkkel. Ytterligere betaler Helse Nord RHF 
ca.500.000 til drift av Nasjonalt Helsenett – sentral infrastruktur. Totalt utgjør dette ca. 12 900 
000 kroner. 
 
I notatet ”Økonomien i Norsk Helsenett AS (NHN)” skisseres de driftsmessige kostnadene for 
Helse Nord i 2005 til å ligge på 14 421 000 kroner.  
 
Avviket på ca. 1,5 millioner kroner er etter gjennomgang av materialet fra Sosial- og 
helsedirektoratet samt dialog med de involverte konsulenthus og Sosial- og helsedirektoratet 
funnet til å være blant annet følgende:  
 
• Det er benyttet kalkulerte avskrivingskostnader i stedet for reelle kostnader fra Nordnorsk 

Helsenett. 
• Avskrivingskostnader for Norsk Helsenett er medtatt. 
• Det er innkalkulert omstillingskostnader. 
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• Helse Nord RHF er belastet en andel TrygdHelse postkassen (dette er en tjeneste som ikke 

benyttes av Helse Nord). 
• Det gjennomføres i dag konsulentoppdrag/tjenestekjøp som ligger som tilleggskjøp 

utenfor konsernavtalens tjenestepris men som er regnet med her. 
 
For budsjettåret 2004 (fra etableringstidspunkt 1.10.2004) estimeres avviket på 
driftsbudsjettet til å ligge i størrelsesorden 900000 høyere ved etablering av Norsk Helsenett 
AS. Innbefattet i dette beløpet er kostnadene for Nasjonalt Helsenett – sentral infrastruktur 
beregnet for inneværende år (ref. styresak 18-2004).  
 
Det forslås å øke driftsrammen til Helse Nord RHF for 2004 med 0,9 mill kr. fra styrets 
disponible midler. Resterende driftskostnader dekkes av restbudsjett hos helseforetak og 
Helse Nord RHF til Nordnorsk Helsenett med følgende fordeling i 2004:  
 
• Helse Nord RHF: 2,35 mill.kr 
• Fra Helseforetakene: 0,74 mill.kr 
 
6. Overdragelsesbalanse og likvide midler i Nordnorsk Helsenett AS 
I forbindelse med etableringen av Norsk Helsenett AS vil 15 millioner av investeringsmidlene 
benyttet til kjøp av IT-utstyr fra RHF-ene (se vedlegg 2, 1.avsnitt). For Helse Nord RHF 
estimeres dette tilbakekjøpet til 4 445 000 kroner. I tillegg forefinnes det likvide middel i 
selskapet Nordnorsk Helsenett AS som vil frigis når selskapet legges ned etter at 
virksomhetsoverdragelsen er gjennomført. Nordnorsk Helsenett AS estimerer disse midlene 
til å utgjøre i overkant av 3 millioner. Det understrekes at dette er et foreløpig estimat som vil 
konkretiseres ved regnsaksavslutningen 30.september 2004. Konkrete tall forventes klare 
slutten av oktober 2004.  
 
Disse midlene vil redusere kapitalbehovet for Helse Nord RHF i forbindelse med etableringen 
av Norsk Helsenett AS. Imidlertid vil disse midlene forventes tilgjengelig etter at 
kapitalinnskuddet (aksjekapital) til Norsk Helsenett AS på 7,4 millioner kroner er 
gjennomført. 
 
I investeringsprogrammet for 2003 og 2004 er det avsatt til sammen 7,8 mill. kr. til styrets 
disposisjon. Det foreslås at 7,4 mill. kr. benyttes til kapitalinnskudd. Det forventes imidlertid 
tilført tilsvarende beløp ved opphør av Nordnorsk Helsenett AS. 
 
Styret gjøres oppmerksom på at det for 2005 kan påløpe ytterligere 3 millioner kroner i 
investeringsbehov for Helse Nord RHF som skissert i økonominotatet fra Sosial- og 
helsedirektoratet1.  
 
7. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjon 
Administrerende direktør understreker betydningen av det samarbeidet som har utviklet seg 
mellom de regionale helseforetakene gjennom styringsgruppen for nasjonalt helsenett, samt 
de gevinster det må forventes å fremkomme ved samordning av utviklingen og driften av et 
felles kommunikasjonsnett i helsevesenet.  

                                                 
1 Investeringsbeløpet forutsettes belastet RHF-ene med 20 % hver.  
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Det er to områder som ønskes spesielt trukket frem som utfordrende for Helse Nord. Med 
bakgrunn i at behovet for utvidelse av tjenestetilbud i Nord er forskjellig fra de andre 
regionene så finnes det en reell fare for at fokuset på kort sikt i det nye selskapet ikke rettes i 
tilstrekkelig grad mot Helse Nords behov (eksempelvis redundant (parallell/backup) 
båndbredde). I tillegg er investeringsmodellen utfordrende i den forstand at RHF-ene betaler 
en prosentvis lik andel (20 %) i stedet for en investeringsmodell basert på størrelse. Begge 
disse områdene må inneha en spesiell oppmerksomhet. 
 
Administrerende direktør anbefaler imidlertid etablering av Norsk Helsenett AS som skissert i 
saksfremlegget m/vedlegg. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF gir sin tilslutning til gjennomføringsplan for etablering av 

Norsk Helsenett AS slik det fremgår av fremlagt saksunderlag. 
 
2. Styret gir sin tilslutning til at Helse Nord RHF deltar med en eierandel på 20 % i Norsk 

Helsenett AS ved å tegne seg for 1.000 aksjer à kr 1.000 til en tegningskurs på kr 7.400 
totalt kr 7 400 000. Det bevilges 7,4 mill.kr fra styrets disponible investeringsmidler 
2003/2004. 

 
3. Styret gir sin tilslutning til å tiltre den fremlagte aksjonæravtale mellom de fem regionale 

helseforetakene og Sosial- og helsedirektoratet. 
 
4. Styret vil sørge for at det fattes nødvendige beslutninger om overføring av Nordnorsk 

Helsenett AS til Norsk Helsenett AS. 
 
5. Styret gir administrasjonen ved Administrerende direktør fullmakter til å utpeke Helse 

Nords styremedlem i det fremtidige Norsk Helsenett AS. 
 
6. Styret gir sin tilslutning til driftsrammene for Helse Nord RHF for 2004 økes med 

900.000 for håndtering av tilleggskostnader i forbindelse med etableringen av Nasjonalt 
Helsenett AS. 

 
7. Styret ber om at det settes fortgang i etablering av tjenestebaserte priser. 
 
8. Styret forventer at redundante kommunikasjonslinjer etableres i 2005 i tråd med 

saksfremlegget. 
 
 
Bodø, den 20. september 2004 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Trykte vedlegg:  
 
1. Sammendrag av juridisk og økonomisk gjennomgang foretatt av advokatfirmaet 

Hodneland & Co, datert 01.06.04 
2. Notat om økonomien i Norsk Helsenett AS, datert 1.9.04 
3. Vedtekter for Norsk Helsenett AS 
4. Aksjonæravtale mellom de regionale helseforetak som stiftere av NHN og Sosial- og 

helsedirektoratet 
 
Undervedlegg 2:  
 
Personell omfattet av virksomhetsoverdragelsen 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
    
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Bjørn Nilsen, tlf. 75 51 29 08 
 

 

STYRESAK 65-2004  STYREBEHANDLING AV SPØRSMÅLET OM  
 ENERETT FOR NORSK HELSENETT AS 
 

Møtedato: 27. september 2004 

 
Norsk Helsenett AS opprettes for å ivareta det nasjonale behovet for et sikkert og enhetlig 
kommunikasjonsnettverk for elektronisk informasjonsutveksling mellom aktører i helse- og 
sosialsektoren. I tillegg til strenge sikkerhetskrav, høyhastighetsoverføring og stor 
overføringskapasitet, kreves også enhetlig logisk infrastruktur og felles administrasjon av 
nettverket.  
 
Regelverket for offentlige anskaffelser innebærer at de enkelte regionale helseforetak og 
helseforetakene ikke fritt kan allokere tjenestekjøpsavtaler til Norsk Helsenett AS.  Det er 
imidlertid unntak for tilfeller der et offentligrettslig organ er tildelt en enerett til å levere 
nevnte tjenester. Advokatfirmaet Hodneland & Co har vurdert bestemmelsen og funnet at 
vilkårene for å benytte unntaket er til stede på nærmere bestemte vilkår.   
 
Nasjonale interesser tilsier en samordnet drift og vedlikehold av et nasjonalt helsenett for 
elektronisk informasjonsutveksling mellom aktører i helse- og omsorgssektoren. For å 
fremme målsettingen med opprettelsen av Norsk Helsenett AS skal helseforetakene, innenfor 
nærmere definerte rammer, foreta sine innkjøp av logisk og fysisk nettverksinfrastruktur via 
Norsk Helsenett AS, for det som gjelder basis nettverkstjenester.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF slutter seg til at følgende anbefaling fremmes overfor 

Helsedepartementet, om kunngjøring av enerett for Norsk Helsenett AS:  
 

Nasjonale interesser tilsier en samordnet drift og vedlikehold av et nasjonalt 
helsenett for elektronisk informasjonsutveksling mellom aktører i helse- og 
omsorgssektoren. Opprettelse av Norsk Helsenett AS gir mulighet til å realisere dette 
mål. Helsedepartementet har besluttet at Norsk Helsenett AS skal levere slik 
nettverksinfrastruktur til ”RHF-konsernene”. Retten gjelder fysisk og logisk basis 
infrastruktur for kommunikasjon. Tilleggstjenester omfattes ikke av dette vedtak.  

 
2. Eneretten begrenses til det som er strengt nødvendig for å nå målet om et enhetlig 

nasjonalt helsenett.  
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3. Vedtaket bør kunngjøres i Norsk Lysningsblad, sammen med en henvisning til Sosial- og 

helsedirektoratets hjemmeside hvor den nærmere bakgrunn for vedtaket finnes.  
 
 
Bodø, den 20. september 2004 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Trykte vedlegg:  
 
• utkast til brev til Helsedepartementet om kunngjøring av enerett,  
• Notat fra advokatfirmaet Hodneland & Co datert 18.06.04 
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STYRESAK 66-2004  EVENTUELT 
 

Møtedato: 27. september 2004 

 
 

 


