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PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 17. NOVEMBER 2004 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Radisson SAS Polar Hotel i Longyearbyen, 
den 17. november 2004 – fra kl. 16.50 til kl. 20.15. 
  
Til stede var: 
Styreleder Olav Helge Førde, styremedlem Stig Fossum, Lisbeth Flågeng, Nina Schmidt, 
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, kst. organisasjonsdirektør Edvard Andreassen 
og direktør forretningsutvikling Tor-Arne Haug. 
 
Forfall: 
Johan Petter Barlindhaug. 
 
Styremedlem Ellen Inga O. Hætta har fratrådt styret i Helse Nord RHF etter at hun ble utnevnt 
til statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet. 
 
 
STYRESAK 77-2004  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 
Sak 77-2004 Godkjenning av saksliste 
Sak 78-2004  Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. oktober 2004 
Sak 79-2004 Styrking av tilbudet til eldre og pasienter med kroniske lidelser i Helse 

Nord 
Sak 80-2004 Budsjett og helsepolitisk bestilling 2005 
Sak 81-2004 Begrenset revisjon av foretakene i Helse Nord pr. 31. august 2004 
Sak 82-2004 Hålogalandssykehuset HF Stokmarknes – lokalisering. Saken fremskyndes 

og behandles etter styresak 80-2004. 
Sak 83-2004 Hålogalandssykehuset HF – oppnevning av nytt styremedlem 
Sak 84-2004 Rapport fra Norsk Redaktørforening – praktisering av møteoffentlighet i 

Helse Nord  
Sak 85-2004 Oppnevnelse av valgstyre knyttet til valg av ansattes representanter til 

styret i Helse Nord RHF 
Sak 86-2004 Samhandling og desentralisering – videre håndtering og oppfølging av 

nasjonal RHF-rapport i Helse Nord. Saken fremskyndes og behandles etter 
styresak 79-2004. 

Sak 87-2004 Utkast til endring i helseforetaksloven og forskrift om regnskapsføring av 
anleggsmidler 

Sak 88-2004 Forespørsel om vedtektsendringer 
Sak 89-2004 Orienteringssaker 



 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
Sak 90-2004 Referatsaker 
 1. Møte i Regionalt Brukerutvalg, den 11. oktober 2004 – protokoll  
 2. Brev fra Felles Brukerutvalg Hålogalandssykehuset HF av 26. oktober 

2004 ad. helsetilbudet i Hålogalandsregionen 
 3. Brev fra Funksjonshemmede Fellesorganisasjon i Nordland av 29. 

oktober 2004 ad. sammensetning av brukerutvalget i 
Hålogalandssykehuset HF 

 4. Brev fra konserntillitsvalgte Helse Nord RHF av 15. oktober 2004 ad. 
medvirkning og medbestemmelse 

 5. Dokument nr. 3:2 fra Riksrevisjonen ad. Riksrevisjonens kontroll med 
statsrådens forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 
2003 

 6. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 28. oktober 2004 ad. 
samordning av sykehus i hovedstadsområdet, invitasjon til 
drøftingsmøter 

 7. Brev fra Fagforbundet Nordland mottatt 10. november 2004 ad. 
budsjettforslaget for 2005. Brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 8. E-post fra Undervisningshjem Karasjok av 12. november 2004 ad. 
orientering om forprosjekt til utredningsenhet for samiske demente. E-
posten ble lagt frem ved møtestart. 

 9. Brev fra Regionsutvalg Legeforeningen Nord av 15. november 2004 
ad. budsjett 2005. Brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 10. E-post fra Finnmark Arbeiderparti av 16. november 2004 ad. 
helsepolitisk uttalelse fra Finnmark Arbeiderpartis 
representantskapsmøte 13. – 14.11.04. E-posten ble lagt frem ved 
møtestart. 

Sak 91-2004 Eventuelt 
 
 
Styrets vedtak: 
 
Sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem. 
 
 
STYRESAK 78-2004  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 13. OKTOBER 2004 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 13. oktober 2004 godkjennes.  
 
 
 
 
 
 
 



STYRESAK 79-2004  STYRKING AV TILBUDET TIL ELDRE OG 
 PASIENTER MED KRONISKE LIDELSER I  
 HELSE NORD 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret slutter seg til prinsippene i handlingsplanene for geriatri og habilitering og 

rehabilitering. 
 
2. Til oppfølging av tiltakene i handlingsplan for habilitering og rehabilitering, geriatri, 

diabetes- og revmatikeromsorg vises til budsjett 2005. Når det gjelder videre styrking for 
resten av handlingsplanperioden ber styret om at det fremmes et forslag til handlingsplan 
våren 2005. 

 
3. Styret ber administrasjonen om å fremme konkrete forslag til oppfølging av 

handlingsplanene for 2005 i neste styremøte. 
 
 
STYRESAK 80-2004  BUDSJETT OG HELSEPOLITISK  
 BESTILLING 2005 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Et viktig siktemål for Helse Nord er å øke regionens konkurransekraft gjennom 

tilgjengelige tjenester basert på befolkningens behov. For å oppnå dette er det nødvendig å 
oppnå økonomisk balanse snarest mulig, slik at grunnlaget for en planmessig satsing på 
prioriterte innsatsområder er tilstede. 

  
2. Prioriterte områder er i 2005 og årene framover geriatri, rehabilitering, kronikeromsorg 

generelt, rusbehandling, psykiatri samt økt forskningssatsing. Dette innebærer krav til 
omprioritering av dagens ressurser. 

 
3. Styringsmålet til helseforetakene fastsettes til inntil 80 mill kr i underskudd før økte 

avskrivninger av åpningsbalansen. Med fulle avskrivninger gir dette følgende styringsmål 
for 2005: 

 
 Før strukturfond Etter strukturfond
Helse Nord RHF 0 mill kr  0 mill kr  
Helse Finnmark - 64 mill kr - 48 mill kr
Universitetssykehuset - 56 mill kr   - 2 mill kr  
Hålogalandssykehuset - 63 mill kr   - 35 mill kr  
Nordlandssykehuset - 38 mill kr  - 14 mill kr  
Helgelandssykehuset - 36 mill kr  - 26 mill kr  
Sykehusapotek Nord 0 mill kr  0 mill kr  
Styringsmål - 257 mill kr  - 125 mill kr  
 
Styret ber administrasjonen fortløpende vurdere tiltak med sikte på økonomisk balanse 
for foretaksgruppen samlet for 2005. Styret forutsetter at det redegjøres særskilt for 
dette ved hver tertialrapportering. 



 
4. Helse Finnmark, Helgelandssykehuset og Hålogalandssykehuset må i 2. tertialrapport i 

2005 angi konkrete tiltak for å nå økonomisk balanse i 2006, samt rapportere status i 1. 
tertialrapport.  

 
5. Økte frie inntekter fordeles til følgende prioriterte tiltak: 
 

- fullfinansiering av LAR-senter 2,5 mill kr 
- styrking rusbehandling 6,0 mill kr 
- økt forskning 10,0 mill kr 
- senter for smittevern 2,2 mill kr 
- rekrutteringsprosjekt i Finnmark 1,0 mill kr 
- diverse prosjekter og tiltak ved RHF 10,25 mill kr 
- Helgelandssykehuset, overtakelse ansvar for 

luftambulansebasen 2,0 mill kr 
- Handlingsplaner for geriatri, rehabilitering/habilitering  

samt samhandling/desentralisering 
(styresak 79-2004 og 86-2004) 10,0 mill kr 

 
Resten av den økte inntaksrammen inngår i tiltakene for å oppnå kravet om økonomisk 
balanse for foretaksgruppen samlet. 
 

6. Aktivitetsnivået innen somatikk skal opprettholdes på 2004-nivå. Aktivitetsnivået innen 
psykisk helsevern økes i samsvar med økt ressurstilførsel i opptrappingsplanen. Videre 
fastsettes krav til 2 konsultasjoner per behandler/dag i poliklinikkene for barne- og 
ungdomspsykiatrien og 3 konsultasjoner per behandler/dag ved poliklinikkene for 
voksenpsykiatrien. 

 
7. Basisrammen for 2005 fordeles slik per helseforetak: 
 

Helseforetak Basisramme 2005 
RHF 349,5 mill kr
Finnmark 629,4 mill kr
Unn 1 942,2 mill kr
Hålogaland 702,3 mill kr
NLSH 1 106,9 mill kr
Helgeland 496,8 mill kr
Sum Helse Nord 5227,1 mill kr

       
De prioriterte tiltakene i punkt 5 innarbeides i basisrammene. 

 
8. Dersom ISF-andelen økes fra 40 % og basistilskuddet reduseres, gis administrerende 

direktør fullmakt til å endre basisrammen til helseforetakene 
 
9. Investeringsrammen fastsettes til totalt 630 mill kr for Helse Nord under forutsetning av 

en låneramme på 300 mill kr. Investeringsrammen fordeles slik per helseforetak: 
 

Helseforetak Investeringsramme 
RHF 51,2 mill kr
Finnmark 55,0 mill kr



Unn  154,4 mill kr
Hålogaland  76,8 mill kr
NLSH  253,6 mill kr
Helgeland  39,0 mill kr
Sum Helse Nord 630,0 mill kr

 
Investeringsrammen fordeles per investeringskategori i samsvar med spesifikasjon i 
vedlegg 2 til utredningen. 

 
10. Helseforetakene skal legge følgende premisser til grunn i planlegging og budsjettering for 

2005: 
 

a. Tilbud til priorterte grupper skal i størst mulig grad skjermes i omstillingsarbeidet 
b. Prioriteringsforskriften skal aktivt brukes for vurdering av om en pasient har rett til 

nødvendig helsehjelp 
c. God ressursutnyttelse gjennom effektiv utnyttelse av kapasiteten, og gjennomføring av 

kapasitetstilpasning ved overkapasitet 
d. Omstillingsarbeidet skal så langt som mulig skje uten oppsigelser av ansatte 

 
Styremedlemmer Odd Oskarsen og Kari B. Sandnes stemmer prinsipalt i mot 
budsjettforslaget, men stemmer subsidiært for. 
 
Odd Oskarsen /s/ Kari B. Sandnes 
 
 
Protokolltilførsel til styresak 80-2004 – stemmeforklaring: 
 
Undertegnede viser til protokollen fra drøftingsmøte, den 9. november 2004 mellom 
konserntillitsvalgtgruppen og administrasjonen i Helse Nord RHF, og vi stiller oss bak 
bekymringene som fremkommer fra de konserntillitsvalgte. 
 
Odd Oskarsen /s/ Kari B. Sandnes /s/ Bente Christensen /s/ 
 
 
STYRESAK 81-2004  BEGRENSET REVISJON AV FORETAKENE I  
 HELSE NORD PR 31. AUGUST 2004 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Rapport etter begrenset revisjon av regnskapene pr. 31. august 2004, og administrasjonens 

tilbakemelding på oppfølgingen tas til etterretning. 
 
2. Det forutsettes at det fortsatt arbeides målrettet med å holde løpende kontrollrutiner à jour, 

uavhengig av ekstern kontroll fra revisor. 
 
3. For Sykehusapotek Nord HF engasjeres KPMG til å foreta ytterligere revisjon av 

regnskapet pr. 31. oktober 2004, for å følge opp at nødvendige tiltak blir satt i verk. 
 



4. Den sentrale regnskapsfunksjonen må styrkes for å kunne gjennomføre fortløpende 
overvåking av den samlede regnskapsføringen samt utvikle felles standarder for 
regnskapsrutiner i Helse Nord. 

 
 
STYRESAK 82-2004  HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF  
 STOKMARKNES – LOKALISERING  
 Saken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 80-2004. 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til utredningene og saksdokumentet.  
 
2. Helsefaglig og økonomisk framstår lokalisering til Sortland som det beste alternativ  
      for befolkningen i Vesterålen. En flytting av sykehuset vil ha svært negative  
      samfunnsmessige konsekvenser for Hadsel kommune. 
 
3. Evt. flytting av sykehuset er en politisk avgjørelse som det ikke er politisk grunnlag for 

verken lokalt eller sentralt.  
 
4. Styret i Helse Nord RHF finner på denne bakgrunn at en videre utvikling av 
      sykehustilbudet i Vesterålen skal skje med lokalisering på Stokmarknes.  
 
 
STYRESAK 83-2004  HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF –  
 OPPNEVNING AV NYTT STYREMEDLEM 
 
Styrets vedtak:  
 
Saken utsettes til neste styremøte. 
 
 
STYRESAK 84-2004  RAPPORT FRA NORSK REDAKTØRFORENING 
 - PRAKTISERING AV MØTEOFFENTLIGHET I  
 HELSE NORD 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret viser til rapport fra Norsk Redaktørforening om helseforetakenes praktisering av 

møteoffentlighet. Styret i Helse Nord RHF er tilfreds med at helseforetakene i stor grad 
praktiserer møteoffentlighet. 

 
2. Styret i Helse Nord RHF vil sterkt understreke behovet for åpenhet og møteoffentlighet 

som grunnlag for styrenes virksomhet. Innenfor disse prinsipper skal styrene sikres gode 
og effektive arbeidsvilkår. 

 
3. Styret i Helse Nord RHF vil understreke behovet for å kvalitetssikre bruk av 

hjemmelsgrunnlag, når saker evt. unntas fra behandling i offentlighet.    
 



 
STYRESAK 85-2004  OPPNEVNELSE AV VALGSTYRE KNYTTET  
 TIL VALG AV ANSATTES  
 REPRESENTANTER TIL STYRET I  
 HELSE NORD RHF 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF oppnevner følgende kandidater til valgstyret for Helse Nord 

RHF:  
 

• Karin Paulke, styresekretær/adm. leder Helse Nord RHF 
• Odd Oskarsen, konserntillitsvalgt YS   
• Mona Fagerheim, konserntillitsvalgt LO Stat 

 
2. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder. 
 
3. Styret anbefaler at valgstyret tar initiativ til mulig koordinering av valgene og funksjonstid 

i regionen.  
 
 
STYRESAK 86-2004  SAMHANDLING OG DESENTRALISERING – 
 VIDERE HÅNDTERING OG OPPFØLGING AV  
 NASJONAL RHF-RAPPORT I HELSE NORD 
 Saken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 79-2004. 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF deler den problem- og situasjonsbeskrivelse som er presentert i 

vedlagte strategidokument fra arbeidsgruppen, og vil tilrå at hovedlinjene i de foreslåtte 
strategier og tiltak legges til grunn for Helse Nords samhandling med førstelinjen.  

 
2. Styret i Helse Nord RHF anbefaler at vedlagte rapport om Samhandling og 

Desentralisering legges fram til behandling i hvert enkelt foretaksstyre, i en sak der det 
også redegjøres for det enkelte helseforetaks egne samhandlingstiltak vis a vis 
førstelinjen.  

 
3. Styret i Helse Nord RHF forutsetter at de enkelte helseforetak er i ferd med å iverksette 

kravet i årets styringsdokument (2004) om å inngå samarbeidsavtaler med kommunene. 
 
4. Styret i Helse Nord RHF vil understreke lederskapets rolle, både på strategisk og operativt 

nivå, både som ansvarshavende, pådrivere og positive rollemodeller for å utvikle 
samhandlingen mellom enheter og nivåer i helsetjenesten.  

 
5. Styret i Helse Nord RHF forutsetter videre at foretakene iverksetter samhandlingskrav 

som er satt gjennom lov eller forskrift, med særlig referanse til ordningene om 
pasientansvarlig lege og individuell plan. 

 



6. Styret i Helse Nord RHF forutsetter at ambisjonen om å gjøre foretaksgruppen i Helse 
Nord ledende på samhandlingsfeltet, kommer til uttrykk både gjennom styringsdokument 
og budsjett for 2005.    

 
 
STYRESAK 87-2004  UTKAST TIL ENDRING I  
 HELSEFORETAKSLOVEN OG FORSKRIFT  
 OM REGNSKAPSFØRING AV  
 ANLEGGSMIDLER 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Administrerende direktør gis fullmakt til å sende inn høringssvar i denne saken for Helse 

Nord RHF. 
 
2. Helse Nord RHF er prinsipielt i mot at det foretas endring i helseforetaksloven. 

 
3. Dersom Helse- og omsorgsdepartementet allikevel bestemmer seg for å gjennomføre de 

foreslåtte endringer, har Helse Nord RHF følgende merknader: 
 

- For å hindre at det skjer flere unntak fra regnskapsloven foreslår vi at lovendringen 
bør endres til kun å gjelde verdsettelsen av anleggsmidler som ble overtatt 1.1.2002.  

- Det forutsettes at vi nå får et varig lov- og forskriftsgrunnlag for håndtering av 
avskrivninger. 

- Verdisetting av boliger må avklares spesielt. 
- Utvidelsen av levetiden for bygningsdeler som det legges opp til kompliserer 

beregning av levetid ved reinvesteringer, og bør derfor utgå.  
 
 
STYRESAK 88-2004  FORESPØRSEL OM VEDTEKTSENDRINGER 
 
Styrets vedtak:  
 
Saken utsettes til neste styremøte. 
 
 
STYRESAK 89-2004  ORIENTERINGSSAKER 
 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering.  
 
 
 
 



STYRESAK 90-2004  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Møte i Regionalt Brukerutvalg, den 11. oktober 2004 – protokoll 
2. Brev fra Felles Brukerutvalg Hålogalandssykehuset HF av 26. oktober 2004 ad. 

helsetilbudet i Hålogalandsregionen 
3. Brev fra Funksjonshemmede Fellesorganisasjon i Nordland av 29. oktober 2004 ad. 

sammensetning av brukerutvalget i Hålogalandssykehuset HF 
4. Brev fra konserntillitsvalgte Helse Nord RHF av 15. oktober 2004 ad. medvirkning og 

medbestemmelse 
5. Dokument nr. 3:2 fra Riksrevisjonen ad. Riksrevisjonens kontroll med statsrådens 

forvaltning av statens interesser i selskaper, banker mv. for 2003 
6. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 28. oktober 2004 ad. samordning av sykehus 

i hovedstadsområdet, invitasjon til drøftingsmøter 
7. Brev fra Fagforbundet Nordland mottatt 10. november 2004 ad. budsjettforslaget for 

2005. Brevet ble lagt frem ved møtestart. 
8. E-post fra Undervisningshjem Karasjok av 12. november 2004 ad. orientering om 

forprosjekt til utredningsenhet for samiske demente. E-posten ble lagt frem ved møtestart. 
9. Brev fra Regionsutvalg Legeforeningen Nord av 15. november 2004 ad. budsjett 2005. 

Brevet ble lagt frem ved møtestart. 
10. E-post fra Finnmark Arbeiderparti av 16. november 2004 ad. helsepolitisk uttalelse fra 

Finnmark Arbeiderpartis representantskapsmøte 13. – 14.11.04. E-posten ble lagt frem 
ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
STYRESAK 91-2004  EVENTUELT 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
 
Longyearbyen, den 17. november 2004 
 
godkjent av Olav Helge Førde, 
i etterkant av styremøtet,  
den 17NOV2004 – kl. 20.30 
____________________  
Olav Helge Førde 
 
 
  
 
 
 
 


