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Styrets medlemmer og varamedlemmer 
i Helse Nord RHF 
  
 
 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 15. DESEMBER 2004 
 
 
Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til 
styremøte i Helse Nord RHF 
 
 

onsdag, den 15. desember 2004 – fra kl. 10.30 
i Helse Nord RHF’s lokaler i Bodø, Sjøgata 10. 

 
 
Etter behandling av styresak 92-2004 og 93-2004 lukkes styremøte for offentligheten for 
behandling av styresaker og/eller orienteringer som er unntatt offentligheten. Det åpne 
styremøte starter igjen ca. kl. 11.00. 
 
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 92-2004  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

Møtedato: 15. desember 2004 

 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 15. desember 2004: 
 
Sak 92-2004 Godkjenning av saksliste Side 2
Sak 93-2004  Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. november 2004 Side 3
Sak 94-2004 Hålogalandssykehuset HF – oppnevning av nytt styremedlem Side 12
Sak 95-2004 Forespørsel om vedtektsendringer Side 13
Sak 96-2004 Revisjon av drifts- og investeringsrammer 2004 II Side 16
Sak 97-2004 Konsekvens av saldering statsbudsjett 2005 Side 19
Sak 98-2004 Leasing i Helse Nord  Side 22
Sak 99-2004 Handlingsplaner geriatri og rehabilitering/habilitering – 

oppfølging 
Side 25

Sak 100-2004 Statsbudsjett 2006 – innspill. Sakspapirene ettersendes. Side 29
Sak 101-2004 Orienteringssaker Side 30
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig  
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig  
 3. Oppfølging av styresak 101-2003 omomstrukturering av 

tilbud til barn og unge i Helse Finnmark – Seidajok  
 

 4. Sosialkomiteens innstilling til statsbudsjett 2005. 
Sakspapirene ettersendes. 

 

Sak 102-2004 Referatsaker Side 35
 1. Brev til Helse- og omsorgsdepartement av 26. november 

2004 ad. funksjonstid for styremedlemmer i foretakene samt 
svarbrev av 3. desember 2004 

 

 2. Åpent brev/pressemelding fra Kirkenes Næringshage, mottatt 
8. desember 2004 ad. Kirkenes Sykehus 

 

Sak 103-2004 Eventuelt Side 38
 
 
 
Bodø, den 8. desember 2004 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 93-2004  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 17. NOVEMBER 2004 
 

Møtedato: 15. desember 2004 

 
PROTOKOLL 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. 
 
Styremøtet ble satt igjen, den 18. november 2004 – kl. 11.30 for å behandle sak 89-2004. 
  
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. 
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Sak 87-2004 Utkast til endring i helseforetaksloven og forskrift om regnskapsføring av 

anleggsmidler 
Sak 88-2004 Forespørsel om vedtektsendringer 
Sak 89-2004 Orienteringssaker 
 3. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 4. 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.  
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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. 
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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: 
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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. 



 
 

8 

 
 
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.    
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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.    
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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 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

• Forskningskonferanse, den 3. og 4. november 2004 i Tromsø 
• Møte med vertskommunene, den 4. november 2004 i Tromsø  
• Møte med lokale sykehusaksjoner, den 11. november 2004 i Bodø 
• Organisering av sykehusene i hovedstadsområdet – høring  

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
• Status økonomi 
• Regional plan for desentralisert spesialisthelsetjeneste (status/fremdrift) 
• Brønnøysund – mellomværende 
• Hålogalandssykehuset HF Narvik – fødselsomsorg 
• Riksrevisjonens rapport dokument nr. 3:2 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering.  



 
 

11 

 
 
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. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 17. november 2004 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 8. desember 2004 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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STYRESAK 94-2004  HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF –  
 OPPNEVNING AV NYTT STYREMEDLEM 
 

Møtedato: 15. desember 2004 

 
Styremedlem i Hålogalandssykehuset HF Steinar Pleym Pedersen er konstituert som direktør 
for Hålogalandssykehuset HF og har bedt seg fritatt fra styrevervet. Det må derfor oppnevnes 
nytt styremedlem for perioden november 2004 og fram til valgperiodens utløp. Forslag til 
navn vil bli lagt fram på styremøtet. 

 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Som styremedlem i Hålogalandssykehuset HF oppnevnes … for perioden november 2004 og 
fram til valgperiodens utløp.  
 
 
Bodø, den 8. desember 2004 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 08.12.2004 200300712 011 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Advokat Jens Eirik Johnsen, tlf. 75 51 29 32 
 

 

STYRESAK 95-2004  FORESPØRSEL OM VEDTEKTSENDRINGER 
 

Møtedato: 15. desember 2004 

 
Bakgrunn/fakta 
Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF ber foretaksmøtet endre vedtektene for 
helseforetaket, slik at vedtektene inneholder relevante bestemmelser om foretakets 
representasjon utad. 
 
I saksframlegget utdypes anmodningen. Vedtektenes bestemmelse om ”Styrende organer” 
foreslås tilføyd i 3. ledd:    
 
”Styret representerer foretaket utad. Styrets leder eller et styremedlem og direktøren i 
fellesskap tegner foretakets firma. Styret kan meddele prokura”.” 
 
Vedtar styret i Helse Nord RHF en vedtektsendring må det fremmes en ordinær sak for 
foretaksmøtet. Dersom RHF-styret ikke vedtar vedtektsendring, kan det neppe være 
nødvendig å fremme en egen sak i foretaksmøtet, jf ordlyden i helseforetakslovens § 12. I 
sistnevnte tilfelle må det være tilstrekkelig med RHF-styrets vedtak, og en underretning til 
helseforetaket.   
 
Vurdering 
Representasjon utad omfatter både rett til å tegne firma (signaturrett) og prokura. Signaturrett 
og prokura inneholder i stor utstrekning de samme fullmakter, men slik at signaturrett er mer 
omfattende. 
 
Foretakets representasjon utad er regulert i helseforetakslovens § 39 ”Foretakets 
representasjon”: 
 
”Styret representerer foretaket utad og tegner dets firma.  
 Styret kan gi styremedlem eller daglig leder rett til å tegne foretakets firma. Vedtektene kan 
begrense styrets myndighet etter forrige punktum og også selv gi bestemmelser om fullmakt 
som der nevnt.  
 Daglig leder representerer foretaket utad i saker som faller inn under dennes myndighet etter 
§ 37.”  
 
Bestemmelsen er utdypet i Ot.prp. nr. 66 (2000-2001) side 148: 
 
”Bestemmelsens første ledd fastsetter at styret i regionalt helseforetak og helseforetak har 
generell kompetanse til å representere de respektive foretak utad. Styret kan binde foretaket 
ved å inngå avtaler med tredjemann, for eksempel ved å inngå driftsavtaler med private eller 
andre offentlige helsevirksomheter eller helseforetakets styre kan inngå avtaler med regionalt 
helseforetak.  
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Bestemmelsens annet ledd fastsetter at det er styret som tegner foretakets firma. Styret kan gi 
enkeltmedlemmer av styret eller daglig leder rett til å tegne firma. Styret kan gi nærmere 
instrukser for bruk av tegningsfullmakten. Gjennom vedtektsbestemmelser kan foretaksmøtet 
begrense styrets myndighet etter første punktum og selv gi nærmere instrukser for bruk av 
tegningsfullmakten dersom det er hensiktsmessig.” 
 
Når det i overskriften til lovens kapittel 9 og i lovens ordlyd står skrevet ”foretaket”, så 
henspeiler dette både på det regionale helseforetaket og våre helseforetak. I medhold av 
helseforetakslovens § 39, 2. ledd, 1. pkt. har dermed styret ved Universitetssykehuset Nord-
Norge HF anledning til i vedtaks form å ”gi styremedlem eller daglig leder rett til å tegne 
foretakets firma”.  
 
Utgangspunktet er at vedtektene ikke regulerer representasjon utad. Det er likevel forutsatt i 
helseforetaksloven at signaturretten kan reguleres i vedtektene. Det følger av 
helseforetakslovens § 12 at endringer i vedtektene vedtas av foretaksmøtet. 
 
Dermed foreligger det to relevante alternativer, når det gjelder å formalisere representasjon 
utad:  
 
• Det ene er at foretaksmøtet regulerer disse fullmaktene i helseforetakets vedtekter 

(gjennom vedtektsendringer).  
• Det andre er at styret i helseforetaket (Universitetssykehuset Nord-Norge HF) i vedtaks 

form gir signaturrett (og/eller prokura).  
 
Når det gjelder innholdet i forslaget til vedtektsendringer, så er det ingen formelle hindringer 
knyttet til signaturrett i fellesskap – dersom styret i dette helseforetaket ønsker det slik. At 
”styret representerer foretaket utad” er ordrett referert fra helseforetaksloven, og at ”styret 
kan meddele prokura” følger allerede av prokuraloven (sikker tolkning).  
 
Helseforetakets styre kan når som helst tilbakekalle både styrevedtatt signaturrett og 
styrevedtatt prokurafullmakt. Styret (ved UNN HF) kan mest sannsynlig ikke tilbakekalle en 
vedtektsfestet fullmakt – uten å måtte fremme en sak for foretaksmøtet. Således mister 
foretaksstyret privilegiet; å kunne vedta eller endre fullmaktene til enhver tid. Typisk kan det 
være ulike behov for fullmakter – avhengig av den til enhver tid ansatte foretaksdirektør og 
det til enhver tid sittende styre. I en hastesak (for å få endret fullmaktene) kan saksbehandling 
gjennom foretaksmøtet være et forsinkende ledd. Videre kan det lett oppstå en situasjon, der 
våre helseforetak har ulike vedtektsbestemmelser (om disse fullmaktene) – avhengig av hvem 
som sitter i de ulike posisjoner. Det kan således anføres at vedtektene ikke bør regulere slike 
personavhengige fullmakter, og at helseforetakets styre bør ha størst mulig handlingsrom.  
 
Vedtektsfestende fullmakter vil innebære økt notoritet (det vil i praksis si at tredjemenn / 
utenforstående, etter å ha lest vedtektene, i større grad kan stole på at fullmaktene er riktige). 
Men siden notoritet er ivaretatt i foretaksregisteret, så kan dette neppe være et avgjørende 
moment.  
 
Etter en helhetsvurdering er det ikke å anbefale at anmodningen etterkommes. Det er da 
særlig lagt vekt på foretaksstyrenes handlingsrom.  
 
Helseforetakenes styrer kan vedta de ønskede fullmakter, for så å sende de nødvendige 
endringsmeldinger til foretaksregisteret. 
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Konklusjon 
Det anbefales ikke vedtektsendringer knyttet til helseforetakenes representasjon utad. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF anbefaler at styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

benytter sin rett i medhold av helseforetakslovens § 39 til å gi signaturrett og/eller prokura 
i vedtaks form.  

 
2. Styret i Helse Nord RHF forutsetter at helseforetaksstyrene formaliserer representasjon 

utad, heri utferdigelse/innsendelse av endringsmeldinger til foretaksregisteret. 
 
 
Bodø, den 8. desember 2004 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: - Vedtak i styresak 39/04 – Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
 - Brev til Helse Nord RHF fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF,  
   datert 29.09.04 
 - Saksframlegg til styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF – i  
   styresak 39/04 
 - Universitetssykehuset Nord-Norge HF’s vedtekter 
 - Helse Nord RHF’s vedtekter 
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STYRESAK 96-2004  REVISJON AV DRIFTS- OG  
 INVESTERINGSRAMMER 2004 II 
 

Møtedato: 15. desember 2004 

 
Formål / sammendrag 
Saken redegjør for nye inntekter som følge av St.prp. nr.22 (2004-2005), St.prp. nr. 31 (2004-
2005) samt justering av inntekts- og investeringsrammer i 2004. Styret bes ta stilling til 
foreslåtte endringer i inntekst- og investeringsrammer. 
 
St.prp. nr. 22 (2004-2005) Om endringer i Statsbudsjettet for 2004 
Driftstilskudd privatpraktiserende spesialister 
Kapittel 732 post 75 tilskudd til Helse Nord RHF er økt med 2,5 mill. kr. Økt bevilgning er 
knyttet til endring i takstoppgjør 1.7.2004 for privatpraktiserende spesialister med 
driftstilskudd fra Helse Nord RHF. Økning i driftstilskudd som følge av omleggingen er 
estimert til kr. 4 mill.kr for 2004, og RHF har derfor en negativ resultateffekt tilsvarende 1,5 
mill kr. i 2004.  
 
Endret enhetspris ISF 2004 
Omfanget av endret registreringspraksis var lavere, og den reelle aktiviteten høyere i 2003 
enn lagt til grunn i statsbudsjett for 2004. På grunn av dette blir enhetsprisen for 2004 økt. For 
Helse Nord medfører dette en estimert økning i ISF-inntekter på 20 mill. kr i 2004. 
 
Andre forhold 
Helse Nord hadde forventinger om kompensasjon for bla. høyere utgiftsnivå for 
behandlingshjelpemidler, økte kostnader som følge av endringer i arbeidstidsbestemmelser for 
luftambulansen og overhengseffekt ved overtagelse av syketransport. Det ble ikke gitt 
kompensasjon for disse forholdene.  
 
St.prp. nr 31 (2004 -2005) Ny saldering av statsbudsjettet 
Helse Nord har fått økt basis inntektsramme med kr. 7 697 000 som kompensasjon for økte 
utgifter som følge av gjeninnføring av El. avgift fra 1.7.2004. Helseforetakenes basisramme 
økes med fordeling i forhold til vedtatt basisramme i 2004: 
 
Helse Finnmark HF 945 000          
UNN HF 3 108 500       
Hålogalandssykehuset HF 1 114 500       
Nordlandssykehuset HF 1 752 000       
Helgelandssykehuset HF 777 000          
Sum 7 697 000        
 
Rammejustering 2004 
Driftstilskudd privatpraktiserende spesialister 
Økt tildeling i St.prp. nr. 22 kap.732 post 75 kr. 2,5 mill kr foreslås lagt til Helse Nord RHFs 
basisramme for 2004. 
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Utdanningsmidler 
Helse Nord RHF har i 2004 fått økt tilskudd til utdanning tilsvarende 2 mill kr. Tilskuddet var 
tidligere gitt som del av regionsykehustilskuddet, og skal kompensere for sykehusenes 
merkostnader ved å motta medisinerstudenter i den kliniske behandlingen. I styresak 4-2004 
Budsjett 2004 ble økningen avsatt sentralt på RHF for senere fordeling til helseforetakene. 
Det skulle utvikles en ny modell for fordeling av tilskuddet basert på hvor studentene var 
utplassert. På grunn av at det hittil har vært vanskelig å få gode tall for total utplassering av 
studenter, foreslås det å fordele midlene for 2004 i forhold til antall praksisuker for 
5.årsstudenter. For 2005 skal det foretas en ny vurdering av fordelingen mhp hvor studentene 
er utplassert. 
 
Det foreslås å fordele 2 mill kr i økt tilskudd til kompensasjon for merkostnader ved å motta 
medisinerstudenter i klinisk behandling slik: 
 

5 årsstudenter 
Praksisuker 2004 Økt tilskudd

Sum 
undervisnings 

tilskudd
Helgelandssykehuset 296 391 500       391 500               
Helse Finnmark 160 211 500       211 500               
Hålogalandssykehuset 424 561 000       561 000               
NLSH 360 476 000       476 000               
UNN 272 360 000       59 760 000          
Sum 1512 2 000 000  61 400 000         
 
Implementering av DIPS ved UNN HF 
UNN HF har i løpet av 2004 konvertert pasientadministrativt system til DIPS. I Helse Nord 
RHF’s investeringsramme er det avsatt 10 mill kr. til dette prosjektet. Prosjektet er aktivert 
ved UNN HF og avskrivninger skal belastes UNN’s regnskap.  
 
Det foreslås derfor å overføre 10 mill. kr fra Helse Nords investeringsramme til UNN HF. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF vedtar følgende endringer i Helseforetakenes basis 

inntektsrammer: 
 

RHF Finnmark UNN Hålogaland Nordland Helgeland
Driftstilskudd privatpraktiserende 
spesialister        2 500 000 
El-avgift       945 000    3 108 500    1 114 500     1 752 000        777 000  
 
2. Styret for Helse Nord vedtar følgende endringer i øremerket tilskudd til helseforetakene: 
 

RHF Finnmark UNN Hålogaland Nordland Helgeland
Utdanningstilskudd       211 500       360 000       561 000        476 000        391 500  
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3. Det overføres 10 mill kr fra RHF’s investeringsramme til UNN HF til prosjekt for 

konvertering til DIPS. Nye investeringsrammer for helseforetakene blir: 
 
(alle tall i 1000 kr) RHF Finnmark UNN Hålogaland Nordland Helgeland
Investeringsramme             48 800         30 000       142 900         42 000          91 400          44 900  
 
 
Bodø, den 8. desember 2004 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Justerte budsjettrammer 2004 – tabell  
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STYRESAK 97-2004  KONSEKVENS AV SALDERING 
 STATSBUDSJETT 2005 
 

Møtedato: 15. desember 2004 

 
Formål  
Saken gjennomgår konsekvenser av saldert statsbudsjett 2005. Styret orienteres i denne saken 
om oppfølging av tidligere styrevedtak vedrørende budsjett 2005. 
  
Konsekvens av saldert statsbudsjett 
I forhold til forslag statsbudsjett tilføres Helse Nord 39 mill. kr i økt fri inntektsramme 2005. I 
styresak 80-2004 Budsjett og helsepolitisk bestilling 2005 ble det vedtatt å fordele 43,95 
mill.kr 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 inntektsrammen inngår i tiltakene for å oppnå kravet om økonomisk 
balanse for foretaksgruppen samlet. 

 
I forhold til vedtatt statsbudsjett gir dette et salderingskrav på 4,95 mill. kr. Det ble dermed 
ikke tilført midler som kunne avsettes i RHF til å redusere underskuddet for foretaksgruppen 
samlet i 2005.  
 
Etter styrebehandling av budsjettsaken har det blitt avdekket en ufinansiert post i RHF-
budsjettet på 2,3 mill kr. Dette gjelder økte kostnader til private lab/røntgen avtaler som følge 
av reduksjon i RTV-takster fra 1.mai 2005. Totalt salderingsproblem for 2005 er da 7,25 
mill.kr. 
 
Fordeling av økte inntekter i statsbudsjett 
Økte inntekter i saldert statsbudsjett, 39 mill. kr disponeres til tiltak som nevnt ovenfor. I 
tillegg reduseres resultatkravet til Helse Nord med 7 mill kr for 2005. Samlet resultatkrav for 
foretaksgruppen blir dermed -87 mill. kr for 2005. Administrasjonen skal fortløpende vurdere 
tiltak med sikte på økonomisk balanse for foretaksgruppen samlet for 2005. 
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Rammejustering laboratorie- og røntgenundersøkelser internt i Helse Nord 
I budsjett 2003 ble det foretatt en rammejustering mellom helseforetakene for å eliminere 
internfakturering for lab/røntgen. Fordelingsgrunnlaget inkluderte imidlertid ikke prøver tatt 
av inneliggende pasienter. Det har vært fakturert for disse prøvene i 2003 og 2004. Fra og 
med 2005 skal det ikke være internfakturering, og det foretas derfor justering av 
basisrammene basert på regnskapstall 2004. Følgende endringer foreslås i helseforetakenes 
basisrammer for 2005: 
 
 
Helseforetak Beløp
Helse Finnmark HF (3 650 000)  
Hålogalandsykehuset HF (911 000)     
Nordlandssykehuset HF (670 000)     
Helgelandssykehuset HF (485 000)     
UNN HF 5 716 000    
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Økte inntekter i saldert statsbudsjett, 39 mill. kr disponeres til tiltak i hh. t. vedtak pkt. 5 i 

styresak 80-2004.  
 
2. For å fullfinansiere tiltakene i styresak 80-2004 reduseres resultatkravet til Helse Nord 

RHF med 7 mill kr for 2005. Samlet resultatkrav for foretaksgruppen blir dermed -87 mill. 
kr for 2005. Administrasjonen skal fortløpende vurdere tiltak med sikte på økonomisk 
balanse for foretaksgruppen samlet for 2005.  
Nye styringsmål fastsettes til: 

 
 Før strukturfond Etter strukturfond 
Helse Nord RHF  -7 mill kr   -7 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 - 264 mill kr  - 132 mill kr  
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3. I 2005 skal det ikke internfaktureres for pasientbehandling og prøvetaking/analyser internt 

i Helse Nord. Helseforetakenes basis inntektsrammer justeres for lab/røntgen prøver av 
inneliggende pasienter med følgende beløp: 

 
Helseforetak Beløp
Helse Finnmark HF (3 650 000)  
Hålogalandsykehuset HF (911 000)     
Nordlandssykehuset HF (670 000)     
Helgelandssykehuset HF (485 000)     
UNN HF 5 716 000    

 
 
Bodø, den 8. desember 2004 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Inntektsrammer for helseforetakene 2005 
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STYRESAK 98-2004  LEASING I HELSE NORD 
 

Møtedato: 15. desember 2004 

 
Formål/sammendrag 
Det fremkommer av Helseforetaksloven § 33 at helseforetak ikke kan ta opp lån i det private 
markedet med mindre det er særskilt fastsatt i vedtektene at de skal ha slik adgang. Verken i 
Helse Nords vedtekter, eller helseforetakenes vedtekter er det gitt slik adgang. Leasingavtaler 
av finansiell karakter er vurdert av Helse- og omsorgsdepartementet og Riksrevisjonen å 
måtte likestilles med låneopptak. Dette fremkommer av brev fra Helse og 
Omsorgsdepartementet 30.08.04 og Riksrevisjonens dokument 3:2 (2004-2005) – 
Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av statens interesser i 
selskaper, banker mv for 2003. Helseforetaks inngåelse av finansielle leasingavtaler er 
følgelig i strid med lovverket. Helse Nord RHF har blitt kjent med at det eksisterer finansielle 
leasingavtaler i samtlige helseforetak i Helse Nord. De fleste av disse avtalene er inngått av 
fylkeskommunene før helsereformen og ble overtatt av det enkelte helseforetak 01.01.02.   
   
På bakgrunn av lovverket foreslås det i saken at helseforetakene innen 31.12.04 avslutter alle 
finansielle leasingavtaler inngått etter 01.01.02. Det foreslås videre at leasingavtaler som er 
overtatt fra fylkeskommunene søkes avsluttet så raskt som praktisk mulig, primært før 
31.12.04. Helseforetakene er informert om dette administrativt i brev av 06.12.04. Dersom 
leasingavtaler videreføres for regnskapsåret 2004 skal det fremkomme av regnskapsnotene. 
Dette vil i så tilfelle medføre merknad fra Riksrevisjonen.  
 
Bakgrunn/fakta 
En finansiell leasingavtale er en avtale der det vesentligste av risikoen og kontrollen som 
knytter seg til driftsmiddelet, er overført leietaker, men uten at selve eiendomsretten er 
overført. En leasingavtale anses normalt for å være av finansiell karakter når ett av følgende 
kriterier er til stede:   
  
Finansiell leasing  
 
• Eiendomsretten overføres til bruker ved utgang av leasing avtale.  
• Leasingavtalen inneholder en fordelaktig kjøpsrett.  
• Leasingavtalen løper over størstedelen av eiendelens brukstid. 
• Nåverdien av mimimumsbetaling er større enn 90 pst av driftsmidlets kostpris inkl. 

restverdi.  
• Andre forhold som gjør det overveiende sannsynlig at brukeren vil overta det leasede 

driftsmiddelet i løpet av avtale perioden eller senere.  
 
Det følger av Helseforetaksloven § 33 at helseforetak ikke kan ta opp lån i det private 
markedet med mindre det er særskilt fastsatt i vedtektene at de skal ha slik adgang. Verken i 
Helse Nords vedtekter, eller helseforetakenes vedtekter er det gitt slik adgang.  
 
Leasingavtaler av finansiell karakter er vurdert av Helse- og omsorgsdepartementet og 
Riksrevisjonen å måtte likestilles med låneopptak.  



 
 

23 

 
 
Operasjonell leasing  
I dag eksisterer det også operasjonell leasing ved helseforetakene. Disse har karakter av rene 
leieavtaler hvor service, garantier og vedlikehold ofte er inkludert i leiekostnaden (risiko er 
ikke overført leietaker), og er pr definisjon ikke lovstridig. Skillet mellom operasjonell leasing 
og finansiell leasing kan like fullt være vanskelig og helseforetakene har gjort vurderinger av 
dette. Dette innebærer at regnskapet for 2004 vil inneholde leasingavtaler som er vurdert å 
være av operasjonell karakter.    
  
Helse Nord RHF har blitt kjent med at det eksisterer finansielle leasingavtaler i samtlige 
helseforetak i Helse Nord. De fleste av disse er inngått av fylkeskommunene før 
helsereformen og ble overtatt av det enkelte helseforetak 01.01.02. Det eksisterer imidlertid 
også avtaler som er inngått av helseforetak etter 01.01.02. De fleste avtaler omhandler leasing 
av ambulanser, transportmidler og medisinteknisk utstyr. Av Riksrevisjonens dokument 3:2 
(2004-2005) – Riksrevisjonens kontroll med statsrådens (departementets) forvaltning av 
statens interesser i selskaper, banker mv for 2003, blir det bemerket at Helse Vest, Helse Midt 
og Helse Sør har finansielle leasingavtaler. Det har ikke fremgått av regnskapsnotene til Helse 
Nord at slike avtaler eksisterer i regionen og Helse Nord er derfor ikke nevnt i rapporten. 
Leasingavtaler i strid med gjeldende lovverk er alvorlig for Helse Nord og underliggende 
helseforetak.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet har i brev til helseregionene av 30.08.04 bedt om at 
”inngåtte avtaler blir brakt i samsvar med gjeldene regler”, og ”avtaler som er overtatt fra 
fylkeskommunen, og eventuelt andre avtaler om finansiell leasing som måtte være gjeldene, 
må avsluttes så snart kontraktene åpner for det.”  
 
Tabellen viser innrapportert omfang per helseforetak. Utkjøpsverdi vil være høyere enn 
restverdi.   
 

HF Antall 
oppgitte 
avtaler 
totalt  

Antall 
avtaler  
inngått 
etter  
01.01.02  

Utkjøpsverdi 
* = ca 
restverdi 
31.12.04 
(mill kr) 

Siste  
utløps- 
dato 

Finnmark  1 1 0,4 2005 
UNN 4 1 2,3 2009 
Hålogaland   3 0 Ca 0,5 ? 
Nordland 5 0 Ca 1,6* 2007 
Helgeland  11 0  Ca 2,0* ? 
Sykehusapotek  0 0 0 - 
SUM 24 2  Ca 6,8*  

 
 
Helse Nord RHF har bedt helseforetakene om å avslutte samtlige finansielle leasingavtaler når 
kontraktene åpner for det, og tidspunkt for når avtalene vil være avsluttet, i brev av 15.10.04. I 
praksis kan trolig samtlige avtaler kjøpes ut nå.  
 
Vurdering 
Leasing har vært i gråsonen for hva som har vært akseptabel finansiering av driftsmidler. 
Regelverket har ikke vært godt nok kjent på de ulike sykehusavdelingene som har 
budsjettansvar. Området har derfor ikke vært håndtert på en tilfredsstillende måte i henhold til 
helseforetaksloven.  
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Inngåelse av finansielle leasingavtaler er ikke i tråd med gjeldende regelverk for helseforetak. 
Samtlige avtaler bør derfor avvikles og det skal ikke inngås nye avtaler. Avtalene kan trolig 
kjøpes ut nå. Utkjøp vil imidlertid kreve investeringsmidler som det ikke har vært tatt høyde 
for i fastsettelse av helseforetakenes investeringsrammer. Etterslep på investeringssiden gjør 
at investeringsmomentet ikke vurderes å være av betydelig art hittil, og investeringsbeløpet 
må prioriteres innenfor ubrukte rammer hittil.  
 
Konklusjon  
På bakgrunn av lovverket har Helse Nord RHF i nytt brev av 06.12.04 bedt om at 
helseforetakene innen 31.12.04 avslutter alle finansielle leasingavtaler inngått etter 01.01.02. 
Det er videre bedt om at leasingavtaler som er overtatt fra fylkeskommunene søkes avsluttet 
så raskt som praktisk mulig, primært før 31.12.04.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Alle finansielle leasingavtaler inngått av helseforetak i Helse Nord etter 01.01.02 skal 

innfris før 31.12.04.  
 
2. Leasingavtaler som er overtatt fra fylkeskommunene søkes avsluttet så raskt som praktisk 

mulig, primært før 31.12.04.  
 
 
Bodø, den 8. desember 2004 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 08.12.2004  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Knut Tjeldnes/Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 16/09 
 

 

STYRESAK 99-2004  HANDLINGSPLANER FOR ELDRE OG  
 PASIENTER MED KRONISKE LIDELSER,  
 SAMHANDLING OG DESENTRALISERING I  
 HELSE NORD. TILTAK I 2005. 
 

Møtedato: 15. desember 2004 

 
Formål/sammendrag 
Saken gjelder oppfølging av sak 79-2004 Styrking av tilbudet til eldre og pasienter med 
kroniske lidelser i Helse Nord, samt sak 86-2004 Samhandling og desentralisering – videre 
håndtering og oppfølging av nasjonal RHF-rapport i Helse Nord, behandlet i styret i 
november 2004.  
 
I samme møte vedtok styret at økte frie inntekter blant annet skal fordeles til oppfølging av 
handlingsplaner for geriatri, rehabilitering/habilitering samt samhandling/desentralisering, for 
2005 med 10 mill kr.  
 
Vedtakene i disse tre sakene understreker at tiltak til eldre og pasienter med kroniske lidelser 
generelt skal være prioriterte områder i Helse Nord i 2005 og årene fremover.  
 
I denne saken følges disse vedtakene opp ved å konkretisere hvilke tiltak som skal settes i 
gang i løpet av 2005, ut fra en vurdering av hvilke tiltak som bør prioriteres. 
 
Bakgrunn/fakta 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i samband med sak 79-2004 en styrking av tilbudet til eldre 
og pasienter med kroniske lidelser i Helse Nord. 
 
I forbindelse med styresak 80-2004 Budsjett og helsepolitisk bestilling vedtok styret i RHF 
blant annet: 
 
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. 

 
I punkt 5 i vedtaket fordeles økte frie inntekter til ulike prioriterte tiltak. Her settes det av 10,0 
mill kr til oppfølging av handlingsplaner for geriatri, rehabilitering/habilitering samt rapporten 
vedrørende samhandling/desentralisering (styresak 79-2004 og 86-2004). 
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Vurdering 
Midlene som avsettes i 2005 vil først og fremst settes inn for å starte planlegging av 
nødvendig fremtidig styrking av tilbudene. Til å dekke opp behovet for fagpersonell som skal 
bemanne tilbudene samt etablere og styrke fagligheten i tjenestene, er det også helt nødvendig 
å få startet arbeidet med å rekruttere og utdanne nye fagfolk gjennom planmessige 
rekrutteringsprosjekter, stipendordninger og etablering av fagnettverk. Det er lagt vekt på å 
styrke ambulante team innen barnehabilitering, rehabilitering og geriatri, slik at 
kronikersatsingen helt fra starten får en klar profil på å styrke samhandlingen med 
kommunehelsetjenesten.  
 
  
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. De 10 millionene som ble avsatt for 2005 som følge av sak 79 og 86, fordeles i henhold til 

administrasjonens forslag. Administrerende direktør gis fullmakt til eventuelle justeringer 
av fordelingen innen de enkelte satsingsområdene. 

 
2. Administrerende direktør sørger for en hensiktsmessig prosjektorganisering. 
 
3. I forbindelse med ny styresak våren 2005 bes administrasjonen framlegge rapport om 

framdriften av kronikersatsingen. 
 
 
Bodø, den 8. desember 2004 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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UTREDNING 
 
Innledning  
 
Bakgrunn 
Prosjektgruppen som utarbeidet handlingsplan for geriatri, la fram et forslag til prioritert 
handlingsplan for den første treårsperioden av handlingsplanperioden. Handlingsplan for 
habilitering og rehabilitering fremsatte også en rekke forslag til tiltak, men disse var ikke i 
samme grad prioritert innbyrdes. På dette feltet har det derfor blitt gjennomført en ytterligere 
gjennomgang og prioritering av tiltakene. Innen revmatologi og diabetes fremkom 
prioriteringen av tiltak gjennom kartleggingsmøter med representasjon fra fagfeltet og 
brukerorganisasjonene.  
 
Konsekvenser 
Tiltakene som foreslås iverksatt i 2005 vil i stor grad innebære planleggings- og forberedelser 
til etablering og styrking av tilbudet som først får full økonomisk effekt fra 2006 og årene 
fremover. Fullstendig oversikt over samlede finansieringsbehov for hele 
handlingsplanperioden er ikke utredet. Administrasjonen vil komme tilbake til dette i styresak 
våren 2005. 
 
Oppsummering 
Tiltakene som foreslås iverksatt eller startet opp i 2005, omfatter i stor grad å få etablert 
prosjekter og planlegge videre implementering. Følgende prinsipper for prioritering er lagt til 
grunn: 
 
• tiltakene kan startes i 2005 
• tiltakene skal stimulere til bedre rekruttering 
• tiltakene skal være kompetansehevende 
• tiltakene skal om nødvendig kartlegge bedre de fremtidige behov 

 
Samlet oversikt over tiltak som foreslås iverksatt i 2005 er: 
 

Tiltak Behov 2005 Budsjett 
2005 

Årseffekt Kommentarer 

Geriatri     
Oppfølging av 
handlingsplan  

Prosjektleder 
prosjektmidler 

500 000 
250 000 

750 000 Prosjektlederstillingen videreføres  

Styrke geriatrisk avd UNN 3 legestillinger 0 3 000 000 Etableres fra 2006 
Utvikle fag-/brukernettverk 2 årlige møter 250 000 250 000  
Utvikle geriatritilbud i 
Helgelandssykehuset  

Geriatrisk 
team 

 250 000 
   

1 500 000 Drift av geriatrisk team  

Utvikle geriatritilbud i 
Hålogalandssykehuset  

Geriatrisk 
team 

 250 000 
   

1 500 000 Drift av geriatrisk team  

Utvikle geriatritilbud i 
Helse Finnmark  

Geriatrisk 
team 

 250 000 
   

1 500 000 Drift av geriatrisk team 

Utvikle geriatritilbud i  
Bodø 

Overlege,  
ass.lege og  

sykepl. 

750 000 
 

2 500 000 Drift av geriatrisk team, Investeringer 
ikke beregnet. (Nlshs plan forutsetter   
totalt 15 plasser) 

Styrking av Sonjatuns 
funksjoner innen geriatri 

Aktivitør og 
sykepleier 

250 000 500 000 Stillinger, kompetanse-heving og IT 
utstyr 

Områdegeriatriske tjenester 
i Midt-Troms –  

Reiseutgifter 50 000 50 000 Råd/veiledningsvirksomhet ved 
etablering av nye områdegeriatritilbud  

Styrking av Kløveråsen 
Utredning ved demens 

½ legestilling, 
reiseutgifter 

200 000 1 000 000 Kvalitetsheving, utvikle regional 
funksjon 

Stipend/kursmidler   700 000 1 000 000 Inkl. program for utdanning av 
kommuneleger i geriatri 

Sum  3, 7 mill 13,55 mil.  
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Habilitering/ 
rehabilitering 

    

Øke fra 4 til 7 senger ved 
fys.med.rehab NLsh 

 1 100 000 1 600 000 Økt kapasitet til multitraumer, 
amputasjoner, ryggpasienter, 
hjerneskade og komplekse tilstander 

Rekruttere nye leger i fys. 
med og rehab 2005  

 1 350 000 7 000 000 Lønnsmidler som kan benyttes 
fleksibelt til både ass.leger og overleger 
ut fra konkrete behov i HFene.   

Ambulante team 
voksenrehabilitering og 
barnehabilitering 

5 nye stillinger 1 300 000 3 000 000 Inkl. overhead og reisebudsjett 

- Stilling for oppfølging av 
 handl.plan/fagutvikling 
- driftsmidler 

1 stilling 300 000 
 

200 000 

500 0 00 
 

200 000 

Stilling kan besettes snarest 

Sum  3,7  mill 12,3 mill  
Diabetes      
Opprette regionalt 
kompetansesenter og 
avholde BEDRING-kurs      

 500 000  500 000  

Opprette stilling som 
regional diabetessykepleier 

1 stilling 500 000  500 000  

Sum               1 mill 1 mill  
Revmatologi     
Opprette stilling som 
regional revmakonsulent 

1 stilling 500 000  500 000  

Avholde 2 dagers samling -
revmatikerdagene i Nord 
Handlingsplan  reumatologi 

 300 000  300 000 Samling for både brukere og 
fagpersoner  
Handlingsplan etter modell 
rehab/geriatri 

Fagnettverk, 
stimuleringstiltak 

 200 000 200 000  

Sum               1 mill 1 mill  
Rekrutteringsprogram 
for utdanning av 
spesialister i geriatri, fys. 
medisin og rehab. og 
revmatologi 

Prosjektleder 
og oppstart-  
program 

 
600 000 

 
2 780 000 

Utgiftene vil ut fra erfaringer med 
utdanningsprogrammet i psykiatri være 
rundt 270 000 pr. utdanningskandidat 
pr. år.     

Sum  600 000 2, 78 mill  
Sum   10 mill 31,03 mill  
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 08.12.2004  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 100-2004  STATSBUDSJETT 2006 – INNSPILL  
 

Møtedato: 15. desember 2004 

 
Sakspapirene ettersendes. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 08.12.2004 200400350-81 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 101-2004  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 15. desember 2004 

 
Det vil bli gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
3. Oppfølging av styresak 101-2003 om omstrukturering av tilbud til barn og unge i Helse 

Finnmark – Seidajok 
4. Sosialkomiteens innstilling til statsbudsjett 2005. Sakspapirene ettersendes. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 8. desember 2004 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 08.12.2004 200400350-81 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Olav Helge Førde, tlf. 901 73 056 
 

 

STYRESAK 101-2004/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 15. desember 2004 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 08.12.2004 200400350-81 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Lars Vorland, tlf. 75 51 29 10 
 

 

STYRESAK 101-2004/2  INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET 
 

Møtedato: 15. desember 2004 

 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 08.12.2004 200300366-118 330 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
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Saksbehandler: Beathe Reiert Nilsen, tlf. 75 51 29 15 
 

 

STYRESAK 101-2004/3  OPPFØLGING AV STYRESAK 101-2003 OM  
 OMSTRUKTURERING AV TILBUD TIL BARN OG  
 UNGE I HELSE FINNMARK – SEIDAJOK  
 
 

Møtedato: 15. desember 2004 

 
Bakgrunn 
Helse Finnmark HF vedtok i sak 52/2003 utredning av omstrukturering av tilbudet ved 
Seidajok barnepsykiatriske behandlingshjem. I sak 10/2004 vedtok styret i Helse Finnmark at 
de ressurser som i dag er ved Seidajok skal tilføres de barne- og ungdomspsykiatriske 
poliklinikkene. Antall døgnplasser skulle reduseres fra 7 til 3 innen 1. juli 2004, og innen 1. 
juli 2005 skal døgnplasser ved Seidajok være avviklet. Døgntilbud til barn i alderen 6-12 år 
skal fortrinnsvis gis av Familieavdelingen i Karasjok eller ved UNN. 
 
Saken ble behandlet i Helse Nord RHF i sak 101/2003, hvor det ble tilrådd at tilbudet ved 
Seidajok legges ned og ressursene benyttes til bl.a. å styrke den polikliniske tjenenesten til 
barn og unge.  
 
Status 
Det er utarbeidet to delrapporter; delrapport I omhandler reduksjon av antall plasser fra 7 til 3 
innen 1. juli 2004. Delrapport II beskriver hvordan ressursene som i dag er ved Seidajok kan 
tilføres de barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkene. Delrapport II har vært til høring i 
bl.a. brukerutvalg, fagforeninger og de ansatte. Helse Finnmark har også gjennomført 
drøftingsmøter og gjort kartlegging av den kompetanse som i dag er ved Seidajok. Prosessen 
omkring omstruktureringen er i henhold til vedtak gjort av styret. 
 
Helseministeren har i brev av 8.10.2004 gitt sin tilslutning til at døgntilbudet på Seidajok 
legges om fra sin nåværende form, og at ressursene tilføres de barne- og ungdomspsykiatriske 
poliklinikkene med ressurser til å drive ambulante og familiebaserte tiltak ut i kommunene. 
Dog stilles det krav om at døgntilbudet ved Seidajok må fases inn i tid med oppbygging av 
nye tilbud ved poliklinikkene, slik at tilbudet til barn og unge styrkes og ikke svekkes. Det 
betyr oppbygging før nedbygging. 
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Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 11 
 

 

STYRESAK 101-2004/4  SOSIALKOMITEENS INNSTILLING TIL  
 STATSBUDSJETT 2005 
 
 

Møtedato: 15. desember 2004 

 
Sakspapirene ettersendes. 



 
 

35 

     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 08.12.2004 200400350-80 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 102-2004  REFERATSAKER 
 

Møtedato: 15. desember 2004 

 
Vedlagt oversendes kopi av følgende: 
 
1. Brev til Helse- og omsorgsdepartement av 26. november 2004 ad. funksjonstid for 

styremedlemmer i foretakene samt svarbrev av 3. desember 2004 
2. Åpent brev/pressemelding fra Kirkenes Næringshage, mottatt 8. desember 2004 ad. 

Kirkenes Sykehus 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte sak taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 8. desember 2004 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
 



 
 

36 

     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 8.12.2004   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 102-2004/1  BREV TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT AV  
 26. NOVEMBER 2004 AD. FUNKSJONSTID FOR  
 STYREMEDLEMMER I FORETAKENE SAMT  
 SVARBREV AV 3. DESEMBER 2004 
 

Møtedato: 13. oktober 2004 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 8.12.2004   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 102-2004/2  ÅPENT BREV/PRESSEMELDING FRA KIRKENES  
 NÆRINGSHAGE, MOTTATT 8. DESEMBER 2004  
 AD. KIRKENES SYKEHUS 
 

Møtedato: 13. oktober 2004 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 08.12.2004 200400350-79 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36  
 

 

STYRESAK 103-2004  EVENTUELT 
 

Møtedato: 15. desember 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 


