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PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 13. OKTOBER 2004 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Radisson SAS Hotel i Tromsø, den 13. 
oktober 2004 – fra kl. 09.00 til kl. 12.30. 
  
Til stede var: 
Styreleder Olav Helge Førde, styremedlem Stig Fossum, Ellen Inga O. Hætta, Johan Petter 
Barlindhaug (fratrådte etter behandling av styresak 70-2004), Bente Christensen, Kari B. 
Sandnes og Odd Oskarsen. 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. direktør Lars Vorland, styresekretær/adm. leder Karin Paulke, informasjonssjef Kristian 
I. Fanghol, økonomidirektør Jann-Georg Falch, regnskapsleder Erik Arne Hansen, kst. 
organisasjonsdirektør Edvard Andreassen, fagdirektør Einar Hannisdal og direktør 
forretningsutvikling Tor-Arne Haug. 
 
Under behandling av styresak 73-2004/2 deltok stat. aut. revisor Ingar Andreassen i 
forbindelse med orienteringen om revisjonsrapport for 2. tertial 2004. 
 
Forfall: 
Lisbeth Flågeng og Nina Schmidt. 
 
 
STYRESAK 67-2004  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 
Sak 67-2004 Godkjenning av saksliste 
Sak 68-2004  Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. september 2004 
Sak 69-2004 Resultatvurdering 2003  
Sak 70-2004 Tertialrapport nr. 2 – 2004 
Sak 71-2004 Forskningsstrategi i Helse Nord  
Sak 72-2004 Hålogalandssykehuset HF – fødselsomsorg 

Saken ble trukket av administrasjonen ved møtestart. 
Sak 73-2004 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Status omstillingstiltak 
 4. Hålogalandssykehuset HF, Stokmarknes. Utbygging. Status i arbeidet 
 5. Handlingsplaner og tiltak innen geriatri, habilitering og rehabilitering. 

Orientering om videre behandling 
Sak 74-2004 Referatsaker 
 1. Brev fra Narvik Kommune av 31. august 2004 ad. fødselstilbud ved 

Narvik sykehus 
 2. Møte i Regionalt Brukerutvalg, den 9. september 2004 – protokoll 
 3. Aftenpostens artikkel av 30. september 2004 ad. brudd på anbudsregler 
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Sak 75-2004 Eventuelt 
Sak 76-2004 Etablering av Norsk Helsenett AS, økt innskudd
 
Styrets vedtak: 
 
Sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem. 
 
 
STYRESAK 68-2004  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2004 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 27. september 2004 godkjennes.  
 
 
STYRESAK 69-2004  RESULTATVURDERING 2003 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret er tilfreds med at regnskapene i helseforetakene nå er satt opp i samsvar med 

regnskapslovens prinsipper. Dette synliggjør den reelle økonomiske situasjon i 
helseforetakene og den faktiske ubalansen i økonomien.   

 
2. Styret konstaterer at den samlede økonomiske situasjonen i 2003 ikke er blitt bedre, på 

tross av stor inntektsvekst og gjennomførte omstillingstiltak. Styret konstaterer videre at 
utviklingen i de enkelte foretak er svært ulik. 

 
3. Styret registrerer at helseforetakene har en lavere investeringstakt enn forutsatt i 

budsjettet.   
 
4. Styret konstaterer med tilfredshet at ventetidene reduseres og at antall pasienter som har 

ventet mer enn ett år er betydelig redusert. 
 
5. Økningen i sykefravær i Helse Nord er bekymringsfull. Med unntak av 

Hålogalandssykehuset øker sykefraværsandelen i alle foretakene fra 2002 til 2003. Det 
forventes økt fokus i forhold til inkluderende arbeidsliv og IA-avtaler. 

 
6. Oppfølging av resultatvurderingen innarbeides i styringsdokumentene for 2005. 
 
 
STYRESAK 70-2004  TERTIALRAPPORT NR 2 - 2004 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Økningen i henvisningene, og det faktum at flere venter på behandling, tydeliggjør 

nødvendigheten av en ytterligere prioritering av psykisk helsevern. Dette understreker 
også nødvendigheten av å gjennomføre omstillingene i somatikken. Styret ber om at 
helseforetakene iverksetter tiltak for å hindre at ventetidene i psykisk helsevern øker. 
Styret ber også om økt fokus på rehabilitering/habilitering i henhold til 
satsningsområdene. 
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2. Styret er tilfreds med at aktiviteten i somatikk er i tråd med styringsmålet om å videreføre 

nivået fra 2003. Gledelig er det også at ventetidene fortsetter å gå ned.      
 
3. Styret er tilfreds med foretaksgruppens samlede økonomiske utvikling i 2004. Styret 

registrerer imidlertid med bekymring at videreføring av dagens driftsnivå vil medføre 
underskudd utover vedtatt styringsmål for Hålogalandssykehuset og Helse Finnmark. 
Styrene i helseforetakene bes særlig å følge opp at vedtatte tiltak blir gjennomført og 
nødvendige supplerende tiltak identifisert slik at balanse i driften også for disse 
helseforetakene kan oppnås i løpet av 2005.   

 
4. Med henvisning til revisors redegjørelse vil styret peke på at forbedringspotensialet med 

hensyn til regnskapsrutiner er stort. Styret forutsetter at rutinene legges opp slik at det blir 
rene revisjonsberetninger for 2004 i hele foretaksgruppen.  

 
 
STYRESAK 71-2004  FORSKNINGSSTRATEGI I HELSE NORD 
 Adm. direktør Lars Vorland erklærte seg inhabil og 
  fratrådte under behandling av denne saken. 
 
Styrets vedtak:  
 
1. For årene 2005, 2006 og 2007 tas det sikte på en ressursinnsats på henholdsvis 70, 100 og 

120 mill. til forskning i Helse Nord, inkludert øremerket bevilgning i statsbudsjettet. Dette 
er under forutsetning av økonomisk kontroll i 2005 og økonomisk balanse fra 2006. 
 

2. Det initieres to toppsatsninger ved UNN.  
 
Det bevilges 6 mill. i tre år fra 2005 til: 
 
a. De tre fagmiljøer som har landsfunksjoner/funksjoner som nasjonale medisinske 

kompetansesenter (blodbank, mikrobiologi, patologi). Etter tre år vurderes satsingen 
og hvis vellykket forlenges den i en periode på to år. 

 
Det bevilges 4 mill. i tre år fra 2005 til: 

 
b. Store-dyr-modell laboratoriet - gastrokirurgi/hjertekirurgi/anestesi. Etter tre år 

vurderes satsingen og hvis vellykket forlenges den i en periode på to år. I tillegg 
vurderes nærmere en 3. toppsatsning fra 2007. 
 

3. Det skal avsettes tilstrekkelig midler i 2005 til å kunne etablere et senter for randomiserte, 
kontrollerte studier ved Klinisk forskningssenter ved UNN. 
 

4. Helsetjenesteforskning inkludert studier med brukerperspektiv og studier på 
brukermedvirkning skal prioriteres i alle forskningsutvalg. 
 

5. Delfinansiering (50 %) av kombinert forsker- og spesialistutdannelse skal maksimum gis 
for 5 år, og skal forbeholdes rekrutterings-/forskningssvake fag. Kandidatene bør være fra 
landsdelen, og ha gjennomført minst 2 års klinisk tjeneste slik at man i størst mulig grad 
sikrer at dette blir en god og langsiktig investering for helsetjenesten i landsdelen.  
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6. Ved gjenoppnevning av USAM høsten 2004, utvides utvalget til 12 og sammensetning av 

utvalget skal være: 
 

a. 4 fra helseforetak (1 fra RHF, 1 fra UNN, 1 fra NLSH, 1 fra Helse Finnmark – 
fortrinnsvis med kompetanse innen samisk helseforskning) 

b. 4 fra UiTø  
c. 1 fra primærhelsetjenesten 
d. 1 medisinerstudent 
e. 1 observatør fra Høgskolen i Bodø 
f. 1 observatør fra Norges forskningsråd  

  
Helse Nords administrasjon får i oppdrag å utarbeide nærmere beskrivelse for oppnevning 
av representantene. Universitetet i Tromsø utnevner selv sine representanter. 
 
USAM’s nye sammensetning gjelder 1.1.2005 – 31.12.2006.  
 

7. Man modifiserer dagens fordelingssystem ved at SKDE rapporterer direkte til Helse Nord 
gjennom sitt styre, og ikke som nå til USAM. De øvrige seks programområder består, men 
to programområder skal evalueres særlig. 

 
a. Senter for aldersforskning skal høsten 2004 få gjennomført en ekstern evaluering med 

hovedfokus å se hvordan SAT understøtter utvikling av tjenestetilbudet innen geriatri. 
b. Nasjonalt senter for telemedisin skal innen 1.4.05 ha fått gjennomført en evaluering av 

hele virksomheten. Som del av dette skal man vurdere om forskningsandelen (i 2004) 
12 mill. skal konkurranseutsettes.  

c. Inntil disse evalueringene foreligger, får disse to sentrene ingen andel av årlig økning i 
forskningsmidler. 

 
8. Økning i forskningsbevilgning i 2005 og påfølgende år, fordeles med samme relative 

fordelingsnøkkel som i dag mellom de to programområder; somatisk-, psykiatrisk.  
For klinisk infrastruktur- og laboratoriemedisinsk infrastrukturprogram kan det være 
aktuelt med avtagende andel i perioden. 
 

9. Hvert av de fire helseforetak utenom UNN, bør utvikle minst ett samlende, felles 
forskningstema (”flaggsak”) som flere forskere/fagområder kan delta i. 
 

10. USAM må tilse at den relative andel av forskningsbevilgningene fra programområdene til 
de 4 helseforetak utenom UNN øker i treårs perioden. 
 

11. USAM må tilse at Helse Nord er mest mulig komplementær til UiTø’s forskningsstrategi, 
og til felles nasjonale satsninger. I løpet av 2005 skal USAM foreslås tre til fem tematiske 
satsninger fra 2006. 

 
 
STYRESAK 72-2004  HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF –  
 FØDSELSOMSORG 
 Saken ble trukket av administrasjonen ved møtestart. 
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STYRESAK 73-2004  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

• Brev av 16. september 2004 fra Helse- og omsorgsdepartementet ad. god 
virksomhetsstyring 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
• Revisjonsrapport 2. tertial. Denne orienteringen ble fremskyndet og behandlet etter 

styresak 68-2004.  
• Statsbudsjett 2005 
• Ortopedi, gjennomføring av styrets vedtak 
• Organisering RHF-administrasjon 
• Anbud: overholdelse av frister, konsekvenser ved brudd 
• Spiseforstyrrelser – bygg UNN. 
• Ventelistedata 2. tertial   
• Organisasjon av funksjoner og oppgaver i Helse Nord 
• Stab/støtte – lokalisering og implementering 
• Hålogalandssykehuset HF– fødselsomsorg 
• Felles nødmeldenummer i Norge – høring. Ref. styresak 66-2004 Eventuelt. 
• HINAS – informasjon 
• Kvalitets- og innkjøpssystem implementering/status 

3. Status omstillingstiltak 
4. Hålogalandssykehuset HF, Stokmarknes. Utbygging. Status i arbeidet 
5. Handlingsplaner og tiltak innen geriatri, habilitering og rehabilitering. Orientering om 

videre behandling 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering.  
 
 
STYRESAK 74-2004  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev fra Narvik Kommune av 31. august 2004 ad. fødselstilbud ved Narvik sykehus 
2. Møte i Regionalt Brukerutvalg, den 9. september 2004 – protokoll 
3. Aftenpostens artikkel av 30. september 2004 ad. brudd på anbudsregler 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
STYRESAK 75-2004  EVENTUELT 
 Ingen saker ble fremmet. 
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STYRESAK 76-2004  ETABLERING AV NORSK HELSENETT AS, 
 ØKT INNSKUDD 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Det vises til styresak 64-2004 Etablering av Norsk Helsenett AS, punkt 2 i styrets vedtak. 
 
2. Styret øker innskuddet med kr. 100.000,-. 
 
 
 
Tromsø, den 13. oktober 2004 
 
godkjent av Olav Helge Førde, 
i etterkant av styremøtet,  
den 13OKT2004 – kl. 14.20 
____________________  
Olav Helge Førde 
 
 
  
 


