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PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 27. APRIL 2005 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Fru Haugans Hotell i Mosjøen, den 27. april 
2005 – fra kl. 11.25 til kl. 15.55. I pausen kl. 12.00 til kl. 12.30 ble det avholdt foretaksmøte 
med Hålogalandssykehuset HF, jf. styresak 37-2005. 
  
Til stede var: 
Styreleder Olav Helge Førde (deltok ikke under behandling av styresak 42-2005 og 43-2005), 
styremedlem Stig Fossum, Nina Schmidt, Anders Eira, Lisbeth Flågeng, Bente Christensen, 
Kari B. Sandnes og Odd Oskarsen. 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. direktør Lars Vorland, styresekretær/adm. leder Karin Paulke, informasjonssjef Kristian 
I. Fanghol, fagdirektør Einar Hannisdal, direktør forr.utvikling Tor-Arne Haug og IT-leder 
Bjørn Nilsen. 
 
Forfall: 
Styremedlem Johan Petter Barlindhaug. 
 
 
STYRESAK 35-2005  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 
Sak 35-2005 Godkjenning av saksliste 
Sak 36-2005 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18. april 2005 
Sak 37-2005 Hålogalandssykehuset HF – oppnevning av nye styremedlemmer 
Sak 38-2005 Stab- og støttefunksjoner: Organisering av IKT-funksjonen i Helse Nord  
Sak 39-2005 Søknad om etablering av sykehusseksjon ved Rehabiliteringssenteret 

Nord-Norges Kurbad AS 
Styresaken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 37-2005.  

Sak 40-2005 Policy for bruk av private aktører i Helse Nord 
Sak 41-2005 Kommersialisering av forskningsresultater – behov for felles regelverk 

Styresaken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 39-2005. 
Sak 42-2005 Etablering av kontrollkomité 
Sak 43-2005 Endring av geografiske ansvarsområder for helseforetakene 
Sak 44-2005 Videre utvikling av ambulansetjenesten i Helse Nord 
Sak 45-2005 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Fordeling av midler til kronikersatsning 
 4. Modernisering og utbygging av Nordlandssykehuset Bodø – 

oppfølging av styresak 07-2005, tilbakemelding  
 5. Evaluering omstilling og nedbemanningsprosesser i foretaksgruppen 

– perioden 2003/2004 
 6. 1. kvartalsrapport Helse Nord  
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 7. Økonomisk bæreevne i forhold til investeringsplan 2006-2015 
 8. Tiltaksplan Psykisk Helse 2005-2015 
Sak 46-2005 Referatsaker 
 1. Brev av 8. mars 2005 fra Troms Fylkeskommune ad. de eldres 

brukerrepresentasjon 
 2. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 21. april 2005.  

Kopi ble lagt frem ved møtestart. 
 3. Notat fra kliniske ledere ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

av 23. april 2005 ad. styresak 38-2005 Stab- og støttefunksjoner: 
Organisering av IKT-funksjonen i Helse Nord.  
Kopi ble lagt frem ved møtestart. 

 4. Protokoll fra styremøte i Nordlandssykehuset HF, den 25. april 2005.  
Kopi ble lagt frem ved møtestart. 

Sak 47-2005 Eventuelt 
 1. Longyearbyen sykehus – spørsmål  

 
Styrets vedtak: 
 
Sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem. 
 
 
STYRESAK 36-2005  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 18. APRIL 2005 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 18. april 2005 godkjennes.  
 
 
STYRESAK 37-2005  HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF –  
 OPPNEVNING AV NYE STYREMEDLEMMER 
 
Styrets vedtak:  
 
Som styremedlemmer i Hålogalandssykehuset HF for perioden 27. april 2005 og fram til 
valgperiodens utløp oppnevnes  
 
• Anders Svensson 
• Lillian Bjørklund 
• Kristian I. Fanghol 
 
Pål Krüger velges som styreleder, og Trude Husjord velges som nestleder. 
 
 
STYRESAK 38-2005  STAB- OG STØTTEFUNKSJONER:  
 ORGANISERING AV IKT-FUNKSJONEN I  
 HELSE NORD 
 
Administrasjonen trakk sitt forslag til vedtak. 
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Styremedlemmet Kari B. Sandnes fremmet følgende forslag:  
 
1. En optimal utnyttelse av IKT baserte verktøy krever en fortløpende og gjensidig 

kompetanse- og erfaringsutveksling mellom IKT seksjonen som leverandør, og klinikken 
som bruker.  

 
2. En regional IKT organisasjon må primært ta hensyn til klinikkens særlige behov. 
 
3. Det etableres en prosjektgruppe, med deltakere fra klinikken, IKT, RHF og 

konserntillitsvalgte, som arbeider fram forslag til en ny, omforent IKT organisasjon i 
Helse Nord. Prosjektleder bør rekrutteres i fra klinikken. 

 
Forslaget falt mot to stemmer (Kari B. Sandnes og Odd Oskarsen). 
 
 
Nestleder Stig Fossum fremmet følgende forslag: 
 
1. Det etableres en ny regional IKT organisasjon – herunder en felles driftsenhet, Helse Nord 

IKT, som en avdeling under Helse Nord RHF. En regional IKT organisasjon må ta hensyn 
til klinikkens særlige behov. 

 
2. Styret ber administrasjonen utvikle en plan for organisering og implementering i tett 

samarbeid med foretaksdirektørene. Arbeidet baseres på de definerte forbedringsområder 
samt kravene til ønskede resultatmål slik de fremkommer i vedtaket i 
Hålogalandssykehuset HF. 

  
3. Styret ber administrasjonen i Helse Nord RHF etablere dialog med Helgelandssykehuset 

HF med den målsetningen å videreutvikle de initiativer som er igangsatt i foretaket med 
tanke på regional utbredelse. 

  
4. Saken fremmes på nytt for styret i Helse Nord RHF i styremøte august/september 2005.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Det etableres en ny regional IKT organisasjon – herunder en felles driftsenhet, Helse Nord 

IKT, som en avdeling under Helse Nord RHF. En regional IKT organisasjon må ta hensyn 
til klinikkens særlige behov. 

 
2. Styret ber administrasjonen utvikle en plan for organisering og implementering i tett 

samarbeid med foretaksdirektørene. Arbeidet baseres på de definerte forbedringsområder 
samt kravene til ønskede resultatmål slik de fremkommer i vedtaket i 
Hålogalandssykehuset HF. 

  
3. Styret ber administrasjonen i Helse Nord RHF etablere dialog med Helgelandssykehuset 

HF med den målsetningen å videreutvikle de initiativer som er igangsatt i foretaket med 
tanke på regional utbredelse. 

  
4. Saken fremmes på nytt for styret i Helse Nord RHF i styremøte august/september 2005.  
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Protokolltilførsel til styresak 38-2005: 
 
En optimal utnyttelse av de IT-baserte verktøy krever en fortløpende og gjensidig 
kompetanse- og erfaringsutveksling mellom IT-seksjonene som leverandører og klinikken 
som bruker. Slik innfrir brukerne en grunnleggende forutsetning, - at hensiktsmessige IT-
baserte verktøy tas i bruk -, og de settes i stand til å kunne bestille innenfor de eksisterende 
muligheter og dermed ta ut økonomisk effekt. Fokus må derfor rettes mot brukerne/klinikken, 
og ikke alene mot leverandøren av produktene/IT-seksjonene.  
 
Saken mangler også klare måldefinisjoner og beskrivelse av tiltak, effekt og gevinst. 
 
Vi registrerer at det både fra IT- og kliniske miljøer uttales en frykt for tap av nærhet til 
bruker/stedlig kompetanse og at en dermed ikke greier å opprettholde klinikken som ”den 
profesjonelle bruker”, med de konsekvenser det kan få for samhandling og økonomi. 
 
Kari B. Sandnes /s/     Odd Oskarsen /s/  
 
 
STYRESAK 39-2005  SØKNAD OM ETABLERING AV  
 SYKEHUSSEKSJON VED  
 REHABILITERINGSSENTERET  
 NORD-NORGES KURBAD AS 
 Styresaken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 37-2005 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Det vises til søknad fra RNNK AS om godkjenning som privat sykehus med en 

sykehusseksjon med 24 senger. Det vises videre til regional plan for habilitering og 
rehabilitering der strukturen for spesialisttilbudet på dette felt er vedtatt.  Helse Nord RHF 
anbefaler at HOD avslår søknaden fra RNNK AS i sin nåværende form. Dersom en skal 
vurdere å gi godkjenning på noen områder bør søknaden komme tilbake i en revidert 
versjon. 

 
2. Omfanget av det tilbudet RNNK AS skisserer i sin søknad er stort og synes ikke forenlig 

med pasientbehovet eller pasientgrunnlaget i Helse Nord. Etableringen vil heller ikke 
understøtte realisering av rehabiliteringsfunksjoner i alle helseforetak i Helse Nord, men 
komme i konkurranse med dette bl.a. mht. rekruttering av spesialistpersonell på et område 
med marginal tilgang.     

  
3. En eventuell etablering av et privat sykehus i Nord-Norge innen rehabilitering må skje på 

områder som understøtter realisering av Helse Nords strategi for rehabilitering i Nord-
Norge. Tjenestene må utvikles på områder hvor dette vil utgjøre et naturlig supplement til 
tilbud i helseforetakene.   

 
4. Det vises til at en eventuell godkjenning fra HOD ikke medfører finansiering eller kjøp av 

sykehustjenester fra Helse Nord RHF ved RNNK AS. Volum og tilbud for 
sykehustjenester ved RNNK AS vil avhenge av Helse Nord RHF’s behov for kjøp av 
private sykehustjenester innenfor de aktuelle felt og de tilbud RNNK AS vil kunne 
komme med sammen med andre tilbydere. 
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STYRESAK 40-2005  POLICY FOR BRUK AV PRIVATE AKTØRER I  
 HELSE NORD 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Helse Nord RHF’s sørge-for-ansvar innebærer at private aktører kan brukes der de er et 

supplement av fullgod kvalitet eller et kostnadseffektivt korrektiv til egen virksomhet. 
 
2. Private aktører skal benyttes ut fra en helhetlig og optimal forvaltning av helsebudsjettet. 
 
3. Helse Nord RHF skal ha avtaler med private helseaktører de neste tre årene på minst 

samme nivå som for 2004.  
 
4. Avtaleinngåelser skal fortsatt skje på RHF-nivå. HF-ene oppfordres til å samarbeide med 

de private aktørene innenfor rammeavtalene og betingelsene i avtalene. 
 
5. Styret ber administrasjonen i forbindelse med de nye anbudene sikre at det ikke inngås 

avtaler med private sykehus som har ansatt personell som kan komme i lojalitetskonflikt 
eller skape uheldige konkurranseforhold med helseforetakene i regionen. 

  
6. Styret ber administrasjonen komme tilbake med en sak som drøfter hvordan det kan 

utvikles nasjonalt foretrukne tilbud i regionen.  
 
 
STYRESAK 41-2005  KOMMERSIALISERING AV  
 FORSKNINGSRESULTATER – BEHOV FOR 
 FELLES REGELVERK 
 Styresaken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 39-2005 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret vedtar ”Regler for kommersiell utnyttelse av forskningsresultater ved XX HF”.  
 
2. Dersom noen av de andre RHF-styrene vedtar avvikende regler, bes administrasjonen om 

å komme tilbake til styret med saken. 
 
 
 
STYRESAK 42-2005  ETABLERING AV KONTROLLKOMITÉ 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret ber Helse- og omsorgsdepartementet i forbindelse med oppnevning av nytt styre for 

Helse Nord RHF om å avklare med aktuelle kandidater at de er inneforstått med at de kan 
bli pålagt å inngå i en kontrollkomité. 

 
2. Dersom departementet står fast ved den skisserte modellen, etablerer styret for Helse Nord 

RHF kontrollkomité bestående av tre av de eieroppnevnte representanter. 
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STYRESAK 43-2005  ENDRING AV GEOGRAFISKE  
 ANSVARSOMRÅDER FOR  
 HELSEFORETAKENE 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret viser til saksutredningen og slutter seg til at det skjer følgende endringer i 

geografiske ansvarsområder mellom helseforetakene: 
  
a. Universitetssykehuset Nord-Norge HF overtar ansvaret for kommunene Dyrøy, Berg, 

Torsken og Tranøy. 
b. Nordlandssykehuset HF overtar ansvaret for Hamarøy kommune og Tysfjords 

vestside. Dette betyr at Nordlandssykehuset HF får et større ansvar for den 
lulesamiske befolkningen. 

 
2. Ansvaret for utgifter til ambulanseavtaler, medisinsk nødmeldetjeneste, syketransport, 

gjestepasienter og medisinske behandlingshjelpemidler overføres mellom helseforetakene 
i tråd med forslag til endring i geografisk ansvarsområde 

 
3. Endringen iverksettes fra 1. januar 2006 etter at endringer i vedtektene for helseforetakene 

er behandlet i foretaksmøter.   
 
 
STYRESAK 44-2005  VIDERE UTVIKLING AV  
 AMBULANSETJENESTEN I HELSE NORD 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til saken og ber administrasjonen utrede vesentlige forhold 

ved organisering av ambulansetjenesten som er av betydning for ivaretakelse av 
lovpålagte ansvarsforhold, sikring av kvalitet og effektiv ressursbruk.   

 
2. Utredningen skal baseres på en fortsatt desentralisert struktur på ambulansetjenesten slik 

at befolkningens nærhet til tjenesten sikres.  
 
3. Utredningen forutsettes gjennomført i et nært samarbeid med arbeidstakernes 

representanter.  
 
4. Saken forutsettes fremlagt for styret til behandling senest i desember 2005.  
 
 
STYRESAK 45-2005  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

• Seminar for styreledere i regi av Helse- og omsorgsdepartementet, den 8. mai 2005  
• Møte med helseministeren – oppsummering  
• Møte med det Regionale Brukerutvalget, den 21. mai 2005 
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2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

o Status økonomi, jf. styresak 45-2005/6 1. kvartalsrapport Helse Nord  
o Møte med Helse- og omsorgsdepartementet, den 22. april 2005 ad. økonomiske 

utfordringer 2005  
o Regional plan for desentralisert spesialisthelsetjeneste (status/fremdrift) 
o Organisering HF-ene – gjennomgang  
o Direktørmøte, den 13. april 2005 – oppsummering  
o Arbeidstilsynets rapport for Hålogalandssykehuset HF – varsel om pålegg 
o Oppnevning av HF-styrene – prosess fremover 
o Møte med Helse- og omsorgsdepartementet, den 15. april 2005 ad. 

investeringsprosjekter 
3. Fordeling av midler til kronikersatsning 
4. Modernisering og utbygging av Nordlandssykehuset Bodø – oppfølging av styresak 07-

2005, tilbakemelding 
5. Oppsummering av omstilling og nedbemanningsprosesser i foretaksgruppen – perioden 

2003/2004 
6. 1. kvartalsrapport Helse Nord  
7. Økonomisk bæreevne i forhold til investeringsplan 2006-2015 
8. Tiltaksplan Psykisk Helse 2005-2015 

  
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering. Tittelen i styresak 45-2005/5 ble endret. 
 
 
STYRESAK 46-2005  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev av 8. mars 2005 fra Troms Fylkeskommune ad. de eldres brukerrepresentasjon  
2. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 21. april 2005. Kopi ble lagt frem ved 

møtestart. 
3. Notat fra kliniske ledere ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 23. april 2005 ad. 

styresak 38-2005 Stab- og støttefunksjoner: Organisering av IKT-funksjonen i Helse 
Nord. Kopi ble lagt frem ved møtestart. 

4. Protokoll fra styremøte i Nordlandssykehuset HF, den 25. april 2005. Kopi ble lagt frem 
ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering. 
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STYRESAK 47-2005  EVENTUELT 
 
Styremedlem Stig Fossum stilte spørsmål ad. Longyearbyen sykehus og utviklingen videre. 
Administrasjonen vil komme tilbake til denne saken i forhold til åremålsstillinger vs. fast 
ansettelse og forholdet mellom sykehuset og befolkningen. 
 
 
Mosjøen, den 27. april 2004 
 
godkjent av Olav Helge Førde, 
i etterkant av styremøtet,  
den 27APR2005 – kl. 16.05 
____________________  
Olav Helge Førde 
 
 
 


