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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 27.6.2005 200400457-50 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

Styrets medlemmer og varamedlemmer 
i Helse Nord RHF 
  
 
 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 1. JULI 2005 
 
 
I samråd med styreleder innkalles det herved til styremøte i Helse Nord RHF 
 
 

fredag, den 1. juli 2005 – fra kl. 13.30 
på Tromsø Lufthavn, møterom Charlie. 

 
 
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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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 27.6.2005 200400457-51 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 69-2005  KONSTITUERING AV STYRET I  
 HELSE NORD RHF 
 

Møtedato: 1. juli 2005 

 
Formål/sammendrag 
A. Det vises til foretaksmøte for Helse Nord RHF, den 24. juni 2005. 
 
I sak 10 Valg av nytt styre jf. helseforetakslovens § 21 fattet foretaksmøtet følgende vedtak: 
 
For perioden 1. juli 2005 til 1. juli 2007 gjenoppnevnes følgende personer som representanter 
til styret i Helse Nord RHF: 
 
Stig Fossum 
Anders Eira 
 
Som nye medlemmer velges: 
 
Bjørn Kaldhol 
Trude L. Husjord 
Marit Alexandersen 
Mona Søndenå 
 
Foretaksmøtet velger Bjørn Kaldhol som styreleder og Stig Fossum som nestleder. 
 
B. Tjenesteperioden til de ansattevalgte styremedlemmer varer frem til utgangen av oktober 

2005, og prosessen for nyvalg er igangsatt (jf. styresak 51-2005). 
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret konstituerer seg med følgende sammensetning: 
 
Bjørn Kaldhol, styreleder 
Stig Fossum, nestleder 
Anders Eira 
Marit Alexandersen 
Trude L. Husjord 
Mona Søndenå 
Bente Christensen 
Kari B. Sandnes 
Odd Oskarsen 
 
 
Bodø, den 27. juni 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
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Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36   
 

 

STYRESAK 70-2005  GODKJENNING AV INNKALLING OG 
 SAKSLISTE 
 

Møtedato: 1. juli 2005 

 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 1. juli 2005: 
 
Sak 69-2005 Konstituering av styret i Helse Nord RHF Side 2
Sak 70-2005 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 4
Sak 71-2005 Godkjenning av protokoll fra styremøte 22. juni 2005 Side 5
Sak 72-2005 Møteplan 2005 og 2006 Side 19
Sak 73-2005 Oppnevning av styrer for helseforetakene for perioden 2005-

2007, forberedelse 
Side 20

Sak 74-2005 Orienteringssaker Side 24
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig  
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig  
Sak 75-2005 Eventuelt Side 27

 
 
Bodø, den 27. juni 2005 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36   
 

 

STYRESAK 71-2005  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 22. JUNI 2005 
 

Møtedato: 1. juli 2005 

 
PROTOKOLL STYREMØTE 22. JUNI 2005 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Ongajoksetra i Alta, den 22. juni 2005 – fra 
kl. 08.30 til kl. 16.00. I starten av styremøte orienterte representanter fra Alta Kommune om 
arbeidet innenfor spesialisthelsetjenesten og helseomsorgen. 
  
Til stede var: 
Styreleder Olav Helge Førde, styremedlem Stig Fossum, Johan Petter Barlindhaug, 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, 
organisasjonsdirektør Åshild Nordnes og økonomidirektør Jann-Georg Falch.   
 
Statsaut. revisor Ingar Andreassen, KPMG. 
 
 
STYRESAK 48-2005  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 
Sak 48-2005 Godkjenning av saksliste 
Sak 49-2005 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. april 2005 
Sak 50-2005 Nytt medlem i Regionalt Brukerutvalg 
Sak 51-2005 Valg av ansattes representanter til styret i Helse Nord RHF – oppnevning 

av vararepresentanter og orientering om samkjøring av valgene 
Sak 52-2005 Tiltaksplan psykisk helsevern 2005-2015 
Sak 53-2005 Desentralisering av spesialisthelsetjenester 
Sak 54-2005 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2004 – herunder 

disponering av resultat 
Sak 55-2005 1. tertialrapport 2005 
Sak 56-2005 Kjøp av helsetjenester fra private – økonomiske rammer. Sakspapirene 

ble ettersendt. 
Sak 57-2005 Revisjon av drifts- og investeringsrammer 2005 I 
Sak 58-2005 Budsjett 2006 – premisser for drift og investeringer 
Sak 59-2005 Nordlandssykehuset HF – utbygging 
Sak 60-2005 Søknad om godkjenning privat sykehus Omnia på Gardermoen 
Sak 61-2005 Finansforvaltning i Helse Nord. Saken ble trukket av administrasjonen 

ved møtestart.  
Sak 62-2005 Overtakelse av garantiansvar for lån til stiftelsen Finnmarkskollektivet 
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Sak 63-2005 Nasjonal IKT-strategi – oppdatert status 
Sak 64-2005 Hovedbankforbindelse – prolongering av avtalen 
Sak 65-2005 Avtale om revisortjenester 
Sak 66-2005 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Statlig eierskap og foretaksorganisering i spesialisthelsetjenesten 

2002-2005 
 4. Funksjonsfordeling innen gynekologisk kreftkirurgi i Helse Nord – 

justering  
Sak 67-2005 Referatsaker 
 1. Brev av 15. februar 2005 fra Finnmark Fylkeskommune ad. 

merknader til årlig melding og oppfølging av styringsdokument 2004 
 2. Brev av 21. april 2005 til Helse- og omsorgsdepartement ad. den 

økonomiske utviklingen hittil i 2005, møte med RHF 
 3. Brev av 11. mai 2005 fra Troms Fylkeskommune til Helse- og 

omsorgsdepartementet ad. innspill til styreutnevnelser i regionale 
helseforetak 

 4. Brev av 3. juni 2005 til Sosial- og helsedirektoratet ad. etablering av 
et kompetansesenter for distriktsmedisin i Tromsø – synspunkter fra 
Helse Nord RHF 

 5. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 6. og 7. juni 2005  
 6. Brev av 15. juni 2005 fra Nordland Fylkeskommune ad. høring til 

tiltaksplan psykisk helse 2005-2015 Helse Nord. Kopi ble lagt frem 
ved møtestart. 

 7. Brev av 15. juni 2005 fra Nordland Fylkeskommune ad. høring 
Desentralisering av spesialisthelsetjenester i Helse Nord. Kopi ble 
lagt frem ved møtestart. 

 8. E-post av 16. juni 2005 fra Brukerutvalget ved Hålogalandssykehuset 
HF Narvik ad. uttalelse Desentralisering av spesialisthelsetjenester 
Helse Nord. Kopi ble lagt frem ved møtestart. 

 9. Drøftingsprotokoll av 16. juni 2005 ad. styresak 55-2005, 57-2005 og 
58-2005. Kopi ble lagt frem ved møtestart. 

 10. Brev av 20. juni 2005 fra Regionsutvalg Legeforeningen Nord ad. 
Høring tiltaksplan psykiatri. Kopi ble lagt frem ved møtestart. 

 11. E-post av 20. juni 2005 fra Regionsutvalg Legeforeningen Nord ad. 
Desentraliserte spesialisthelsetjenester – høringssvar. Kopi ble lagt 
frem ved møtestart. 

Sak 68-2005 Eventuelt 
 1. Evaluering av adm. direktørs innsats det siste året, herunder lønns-

/ansettelsesvilkår. Saken ble behandlet unntatt off. i h. t. Offl. § 6.2.a. 
 2. Redegjørelse fra administrasjonen ad.  

- Hålogalandssykehuset HF Narvik – fødselsomsorg 
- Fødselsomsorg samisk befolkning – organisering, status 

 
Styrets vedtak: 
 
Sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem. 
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STYRESAK 49-2005  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 27. APRIL 2005 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 27. april 2005 godkjennes.  
 
 
STYRESAK 50-2005  NYTT MEDLEM I REGIONALT BRUKERUTVALG 
 
Styrets vedtak:  
 
Styret vedtar at funksjonsperioden for det regionale brukerutvalget bringes i takt med 
funksjonstiden og oppnevning av styrene i helseforetakene.  
 
Administrasjonen bes også om å se på størrelsen og sammensetningen av det regionale 
brukerutvalget. 
 
 
STYRESAK 51-2005  VALG AV ANSATTES REPRESENTANTER 
 TIL STYRET I HELSE NORD RHF –  
 OPPNEVNING AV VARAREPRESENTANTER  
 OG ORIENTERING OM SAMKJØRING AV  
 VALGENE 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF oppnevner følgende personlige varamedlemmer til valgstyret for 

Helse Nord RHF:  
 

• Britt Åss, Fagforbundet for leder Mona Fagerheim 
• May Britt Allstrin, KFO for nestleder Odd Oskarsen 

 
2. Styret i Helse Nord RHF ber styrene i helseforetakene om å oppnevne varamedlemmer til 

sine valgstyrer. 
 
3. Oppsummeringen om koordinering av valgene og funksjonstiden i regionen taes til 

orientering.  
 
 
STYRESAK 52-2005  TILTAKSPLAN PSYKISK HELSEVERN 2005-2015 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til hovedprinsippene i tiltaksplanen for psykisk 

helsevern. 
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2. Styret i Helse Nord RHF avviser forslaget om å utrede et fremtidig eget foretak for 

psykisk helsevern og rus. Styret vil positiv understreke betydningen av at disse tjenestene 
er organisert som integrert del av den samlede spesialisthelsetjenesten.  

 
3. Tiltakene i planen vurderes fortløpende og innarbeides i de kommende årsbudsjett. 

Forslag til nye tiltak forutsettes integrert i planen. 
 
 
STYRESAK 53-2005  DESENTRALISERING AV  
 SPESIALISTHELSETJENESTER 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF slutter seg til administrerende direktørs vurderinger av de 

framlagte strategier for videre desentralisering av spesialisthelsetjenester. Styret ser det 
som en del av sørge-for-ansvaret å legge til rette for at befolkningen gis mer lik tilgang til 
spesialisthelsetjenester. 

 
2. Prosjektet Desentralisering av spesialisthelsetjenester inngår som et viktig ledd i Helse 

Nords strategi for utvikling av lokalsykehusenes framtidige rolle. Målet er både å styrke 
lokalsykehusene gjennom å tilføre dem flere ambulante tjenester fra større sykehus, og 
dessuten la lokalsykehusene og større sykehus bli base for ytterligere desentralisering av 
utvalgte spesialisthelsetjenester til områder uten sykehus.  

 
3. Styret ber administrerende direktør i Helse Nord RHF om å oppnevne de foreslåtte 

arbeidsgruppene for videre utredning og detaljering av de forslagene i prosjektrapporten 
som gjelder sykestuedrift og telemedisin. Disse utredningene forventes ferdigstilt innen 1. 
mars 2006.  

 
4. Styret foreslår at teknisk og praktisk drift av læringsportalen www.helsekompetanse.no 

utskilles fra NST og organiseres som en særskilt virksomhet under Helse Nord RHF eller 
ett av helseforetakene.  

 
5. Både styre og administrerende direktør i Helse Nord RHF forutsettes å påta seg en aktiv 

nasjonal pådriverrolle i arbeidet med å utvikle og iverksette finansieringsordninger som 
kan bidra til å stimulere desentralisering, der dette er helsepolitisk viktig og faglig 
forsvarlig. Dette gjelder særlig i forhold til sykestuer der det er stort behov for å finne 
bærekraftige finansieringsløsninger. Helse Nord RHF må videre intensivere arbeidet 
overfor nasjonale myndigheter i forhold til å få etablert tjenlige telemedisinske 
takstsystemer for primærhelsetjenesten (primærleger). Den samme pådriverollen må 
aktiveres i forhold til oppfølging av forskrift om polikliniske takster, slik at disse fortsatt 
kan utløses også uten legespesialist til stede. Arbeidet med å bedre tilgjengelighet til 
elektronisk pasientinformasjon på tvers av helseforetak må også ha høy prioritet.  
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6. Helseforetakene skal utvikle særskilte planer for desentralisering innen det enkelte 

foretak. Disse planene skal være en konkretisering og detaljering av de strategier som 
ligger i rapporten og inneholde prioriterte tiltak for desentralisering av tjenester. I disse 
planene skal også inngå foretaksovergripende tiltak og ambulering av spesialister. Videre 
skal planer om ambulering synliggjøres både i planen til det foretak som mottar og det 
foretak som leverer tjenester. I planprosessen må de økonomiske konsekvensene av 
planlagte tiltak beregnes. Videre forutsettes at foretakene i planarbeidet har samordnende 
kontakt med potensielt samarbeidende foretak. Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Nordlandssykehuset HF har en særlig rolle for å levere tjenester ut over eget helseforetak. 
Rapporter fra planarbeidet forventes levert innen 1. mars 2006, med etterfølgende 
styrebehandling i HF-styrene.  

 
7. Avtalespesialistene er en ressurs som bør utnyttes bedre for å oppnå mer desentraliserte 

spesialisthelsetjenester. Styret ber om en helhetlig plan for framtidig spesialitetsmessig og 
geografisk plassering av nye og ledige driftstilskudd, samt ønsket ambulering innenfor 
dagens avtaler. Denne planen må bli retningsgivende for utlysning av avtalene, og et ledd 
i Helse Nords desentraliseringsstrategi. Dette planarbeidet forutsettes avsluttet i løpet av 
første tertial 2006.  

 
8. I all hovedsak må tiltakene for å desentralisere spesialisthelsetjenester være selvfinansierte 

gjennom at midler frigjøres gjennom innsparinger fra syketransport samt mulig 
arbeidsdeling/spesialisering/sentralisering av enkelte miljø og konverteres til 
pasientbehandling. Foretakene bør likevel ha en viss frihet til selv å vurdere hvordan 
hensyn til pasienter og samfunnsnytte skal vektlegges i forhold til eventuelle 
merkostnader ved desentralisering. Tjenesteproduksjonen skal ikke økes, men være på 
samme nivå.  

 
Styret ber administrasjonen vurdere hvordan leveranser over foretaksgrensene kan 
organiseres og finansieres. 

 
9. Investeringer i utstyr og eventuelt egne lokaler til desentraliserte tilbud om 

spesialisthelsetjenester vil konkurrere med andre investeringsbehov i helseforetakene. 
Både avskrivninger og nye driftsutgifter som følger av slike investeringer skal generelt 
dekkes innenfor det enkelte helseforetaks budsjetter.  

 
10. Planprosessene og utformingen av tjenestetilbud skal gjennomføres i samarbeid med 

kommunene i helseforetakenes omland, og det foreslås at etablerte samarbeidsfora 
utnyttes til dette formål. 
Det vil bli tatt et initiativ fra Helse Nord til utarbeidelse av maler for avtalemessige 
forhold mellom helseforetakene og kommunene. 

 
11. Helse Nord RHF må i samarbeid med helseforetakene iverksette tiltak som sikrer stabile 

løsninger for rekruttering av spesialister. Som arbeidsgivere må helseforetakene utarbeide 
og forhandle frem lønns- og avtalevilkår som sikrer stabilitet i deltakelse fra 
helsepersonell i desentraliserte tilbud. Helse Nord vil være en pådriver for å sikre større 
grad av harmonisering av avtaler og økonomiske ordninger knyttet til ambulering.  

 
12. Styret ber om en evaluerings-/underveisrapport sommeren 2006. 
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STYRESAK 54-2005  GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG  
 ÅRSBERETNING 2004 – HERUNDER  
 DISPONERING AV RESULTAT   
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret konstaterer med tilfredshet at den faglige og økonomiske drift er i god utvikling og 

under god kontroll. Styret vil imidlertid peke på behovet for fortsatt å legge vekt på 
samordning av de interne kontrollrutiner og forsterke arbeide med å sammenligne 
virksomheten og kostnadene i ulike foretak med sikte på å få frem den beste praksis. 

 
2. Styret vedtar den fremlagte årsberetningen for 2004, årsregnskapet for 2004 og 

disponering av årsresultatet. 
 
 
STYRESAK 55-2005  1. TERTIALRAPPORT 2005 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret registrerer at reduksjon i ventetidene ser ut til å stoppe opp og understreker at 

omstilling skal søkes gjennomført uten å øke pasienters ventetider.   
 
2. Styret konstaterer at aktivitetsnivået innen somatisk virksomhet er i tråd med føringer fra 

eier, og at aktiviteten innen psykisk helse for barn og ungdom, og rusomsorg viser vekst 
som forventet.  

 
3. Aktivitetsutviklingen innen psykisk helsevern for voksne er ikke tilfredsstillende, og 

helseforetakene bes særskilt arbeide med å sikre at aktivitetsnivået øker fremover. Styret 
viser til sitt vedtak om produktivitet i poliklinikkene i styresak 80/2004. Det forutsettes at 
helseforetakene øker produktiviteten innen psykisk helsevern, og at omstillingsarbeidet i 
helseforetakene ivaretar dette. Videre forutsettes det at økte bevilgninger til psykisk helse 
medfører aktivitetsvekst.   

 
4. Styrene i de helseforetakene som ikke styrer mot styringsmålet bes særlig å følge opp at 

vedtatte tiltak gjennomføres og at supplerende tiltak identifiseres slik at vedtatte 
styringsmål oppnås, både i 2005 og 2006. 

 
 
Protokolltilførsel til styresak 55-2005: 
 
De ansattes representanter er fremdeles av den oppfatning at kravet om budsjettbalanse, og de 
omstillingsprosesser det tvinger fram i helseforetakene, får negative konsekvenser for 
kvaliteten på det tjenestetilbudet som skal leveres til befolkningen og påfører de ansatte en 
bekymringsverdig slitasje. 
 
Bente Christensen /s/    Kari B. Sandnes /s/   Odd Oskarsen /s/
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STYRESAK 56-2005  KJØP AV HELSETJENESTER FRA PRIVATE 
 – ØKONOMISKE RAMMER 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret viser til sitt vedtak i sak 40-2005 om at Helse Nord RHF skal ha avtaler med private 

helseaktører de neste tre årene på minst samme nivå som for 2004.  
 
2. For å opprettholde kjøp av tjenester fra private sykehus og private laboratorier og 

røntgeninstitutt på samme nivå som i 2004 økes budsjettrammen med inntil 5 mill kr for 
2005.  

 
3. Den økonomiske ramme for kjøp av tjenester fra private sykehus og private laboratorier 

og røntgeninstitutt fastsettes til 8,75 mill kr hvert år i perioden 2006 – 2008.  
 
 
STYRESAK 57-2005  REVISJON AV DRIFTS- OG  
 INVESTERINGSRAMMER 2005 I 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret for Helse Nord RHF vedtar endringer i Helseforetakenes basis inntektsrammer, jfr. 

vedlegg 1 i saksutredningen. Nye basisrammer for 2005 blir: 
 
Justert Basistilskudd 2005
Finnmark 547 669 121     
UNN 1 700 967 588   
Hålogaland 590 556 059     
NLSH 947 982 742     
Helgeland 401 006 009     
RHF 359 326 480     
Total 4 547 508 000    
 
 

2. Dersom Helse Nord tildeles økt basistilskudd i 2005 som følge av Stortingets behandling 
av revidert nasjonalbudsjett, inngår disse midlene i finansieringen av nye prioriterte tiltak 
samt reserver for å sikre oppfølging av budsjettvedtaket for inneværende år. 
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3. Styret for Helse Nord vedtar endringer i øremerket tilskudd til helseforetakene, jfr. 

vedlegg 1 i saksutredningen. Nye øremerkede rammer for 2005 blir: 
 

 

Justert øremerkede midler2005
Psykisk 
helsevern

Andre 
øremerkede 
midler

Finnmark 26 788 000 131 805 773
UNN 51 667 000 336 691 947
Hålogaland 13 692 000 146 769 166
NLSH 31 102 000 167 734 439
Helgeland 20 605 000 102 734 282
RHF 7 092 000 141 099 393
Total 150 946 000 1 026 835 000  

 
 
4. Styret for Helse Nord vedtar endringer i investeringsramme til helseforetakene, jfr. 

vedlegg 2 i saksutredningen. Nye investeringsrammer for 2005 blir: 
 

Investeringsramme RHF Finnmark UNN Hålogaland Nordland Helgeland TOTAL
Justert ramme 2005 34 700 000       61 500 000 156 400 000 82 800 000 253 600 000 41 000 000  630 000 000  

 
5. Styret vedtar at Helgelands trekkrettighet på konsernkonto økes fra 50 til 100 mill kr.  
 
 
STYRESAK 58-2005  BUDSJETT 2006 – PREMISSER FOR DRIFT  
 OG INVESTERINGER 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret vil understreke behovet for økonomisk handlingsrom for å sikre at overordnede mål 

for regionen kan gjennomføres. Det vises spesielt til behovet for å finansiere igangsatte 
satsinger innen geriatri og kronikeromsorg, forskning samt vedtatte planer innen 
psykiatrien. Styret understreker at en videreutvikling av spesialisttilbudene er helt 
nødvendig for å sikre regionens konkurransekraft både på kort og lang sikt. 

 
2. Helseforetakene skal følge opp, og implementere, de nasjonale prosessene vedrørende 

utarbeidelse av veiledende retningslinjer for prioritering og fristfastsettelse, innen de ulike 
fagområder. 

 
3. Allerede igangsatte tiltak innenfor kronikeromsorgen i 2005 fullfinansieres i 2006. 

Dersom økonomisk utvikling forbedres eller statsbudsjett for 2006 gir økte inntekter vil 
tiltak innenfor følgende områder prioriteres (ikke i prioritert rekkefølge): 
 
• Stråleterapi ved NLSH 
• rusomsorg 
• forskning 
• kronikeromsorg 
• tiltaksplan for psykiatri 
• desentralisert spesialisthelsetjeneste 
• utvikling av samarbeid med primærhelsetjeneste 
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4. Innenfor ambulanse stilles det krav om at helseforetakene i 2006 skal: 

 
• ferdigstille nye ambulanseplaner som imøtekommer nye krav og som tilrettelegger for 

en kvalitativ god og effektiv ambulansetjeneste 
• ha minimum 12 lærlinger pr. helseforetak pr. år 
• delta i regional Paramedic-utdanning fra vinteren 2006 
• oppfylle kompetansekrav for ambulanseoppdrag med båt  
• minimum bemanne AMK-sentralen med 2 operatører i tilstedevakt  
• stimulere fagbrev og autorisasjon må stimuleres. Minimum 40 % bør oppnå 

fagarbeider status i 2006 
• virksomhetsregistrere all ambulanseaktivitet i sitt område via AMIS 

 
5. Resultatmål for 2006 fastsettes til økonomisk balanse for alle helseforetakene. Resultatet 

måles etter strukturfond for åpningsbalansen og resultateffekt av lengre levetid av 
åpningsbalansen. Fordelingen av strukturfond mellom helseforetakene i 2006 fastsettes til: 

 

(alle tall i 1000 kr) Strukturfond
Utvidet levetid av 
åpningsbalansen SUM

RHF -               -                         0
Sykehusapoteket -               -                         0
Finnmark 15 400          6 100                     21 500         
UNN 52 900          8 200                     61 100         
Hålogaland 27 200          5 600                     32 800         
Nordlandssykehuset 23 800          5 500                     29 300         
Helgeland 10 300          2 400                     12 700         
SUM 129 600      27 800                  157 400        

 
6. I planlegging for endelig budsjett 2006 skal helseforetakene ta utgangspunkt i følgende 

rammetilskudd: 
 

Basis rammetilskudd 2006
Finnmark 549 425 000          
UNN 1 738 978 000       
Hålogaland 580 783 000          
NLSH 968 906 000          
Helgeland 404 104 000          
RHF 392 311 000          
Total 4 634 507 000        

 
7. Investeringsrammen for 2006 fastsettes til 650 mill. kroner for Helse Nord samlet forutsatt 

en låneramme på 300 mill. kroner.   
 

Administrasjonen bes vurdere muligheten for å øke investeringsrammen ved 
fremleggelsen av endelig budsjett 2006.  
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Investeringsrammen 2006 fordeles slik på helseforetak: 
 

HF Gruppe I Gruppe II Gruppe IV og V (tom) Totalt
NLSH 55 000 000 185 000 000 46 300 000 286 300 000
RHF 20 000 000 20 000 000
UNN 30 000 000 100 000 000 130 000 000
Finnmark 47 900 000 35 000 000 82 900 000
Hålogaland 14 800 000 10 000 000 35 000 000 59 800 000
Helgeland 30 000 000 30 000 000
Styret 41 000 000 41 000 000
Totalt 147 700 000 195 000 000 266 300 000 41 000 000 650 000 000  

 
Investeringsramme i gruppe IV/V til NLSH inkluderer ramme til ombygging somatikk i 
Lofoten. 
 
Plan for gjennomføring av forprosjekt ved Nordlandssykehuset, Bodø og 
Hålogalandssykehuset, Stokmarknes skal forelegges styret i forbindelse med behandling 
av investeringsplan 2006 – 2015.  
 
Investeringstiltak fremgår av spesifikasjon; jfr. vedlegg 2 i utredningen 

 
 
Protokolltilførsel til styresak 58-2005: 
 
De ansattes representanter er fremdeles av den oppfatning at Helse Nord og eier 
undervurderer konsekvensene av den økonomiske situasjonen foretakene er i, og at det er 
manglende samsvar mellom de helsepolitiske målsettingene og de økonomiske rammer som 
er gitt. Alle helseforetakene gir entydige signaler om at de ikke har ytterligere konkrete tiltak 
for å innfri de økonomiske resultatmål, uten at det går over kvalitet og omfang av 
pasienttilbudet, eller at det går ut over de ansatte. 
 
Bente Christensen /s/    Kari B. Sandnes /s/   Odd Oskarsen /s/ 
 
 
STYRESAK 59-2005  NORDLANDSSYKEHUSET HF –  
 UTBYGGINGSPROSJEKT, REVIDERTE  
 RAMMER FOR FASE 2-5 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret godkjenner følgende reviderte rammer for skisseprosjektet for fase 2-5 som 

grunnlag for videre prosjekteringsarbeid og ber om at det utarbeides et forprosjekt for 
byggetrinn 2-5 som legges fram for godkjenning 
 
• Brutto arealramme reduseres med 4000 m2 (nybygg og gammel bygningsmasse) 
• Netto funksjonsareal og bruttoareal for det samlede byggekompleks blir hhv.  

36.100 m2 og 71.845 m2 
• Totale kostnadsramme for utbyggingsprosjektet reduseres med 150-200 mill kr  til 

2.373- 2.423 mill inkl. utstyr (prisnivå  1. november 2004). 
• Kapasitet målt i sengetall inkl. behov knyttet til nye oppgaver fastsettes til 300 

(sykehus og pasienthotell). 



 
 

15 

 
 

• Kapasitet i poliklinikker/dagbehandling bør vurderes økt til 8 timers effektiv brukstid 
230 dager/år forutsatt positiv driftsøkonomi.   

• Klinisk sentermodell bør videreutvikles/modifiseres ved å legge til rette for større grad 
av sambruk av senge- og behandlingsområder  

 
2. Forprosjektet skal kvalitetssikres gjennom ekstern følgeevaluering. 
 
3. Som grunnlag for videre planlegging, forutsettes at Helse Nord RHF i løpet av høsten 

2005 får klarert med sentrale myndigheter hvilke arealmessige og økonomiske rammer, 
samt finansielle premisser, som skal legges til grunn for prosjektet.   

 
4. Styret ber om at det resterende grunnlag for en ferdigstillelse av konseptfasen utarbeides 

og forelegges Helse- og omsorgsdepartementet til godkjenning.  
 
5. Styret ber om at endelig finansieringsplan ses i sammenheng med investeringsplan 2006-

2010 og at den fremlegges for godkjennelse i styret sammen med departementets 
tilbakemelding på konseptfasen. 

 
 
STYRESAK 60-2005  SØKNAD OM GODKJENNING PRIVAT 
 SYKEHUS OMNIA PÅ GARDERMOEN 
 
Styrets vedtak:  
 
Det vises til søknad fra Omnia ASA om godkjenning for privat sykehusdrift på Gardermoen 
med godkjenning for åtte senger. Helse Nord RHF anbefaler at Helse- og 
omsorgsdepartementet avslår søknaden fra Omnia ASA.  
 
 
STYRESAK 61-2005  FINANSFORVALTNING I HELSE NORD 
 Saken ble trukket av administrasjonen ved møtestart. 
 
 
STYRESAK 62-2005  OVERTAKELSE AV GARANTIANSVAR FOR LÅN  
 TIL STIFTELSEN FINNMARKSKOLLEKTIVET 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret for Helse Nord RHF viser til saksutredningen og til de garantiforpliktelser 

Finnmark fylkeskommune hittil har påtatt seg for stiftelsen Finnmarkskollektivets lån i 
Sparebank1 Nord-Norge. 

 
2. Styret godkjenner overtakelse av garantiforpliktelsen for stiftelsen Finnmarkskollektivet.  

Garantiovertakelsen skjer pr. 1. juni 2006.   
 
3. Kausjonsansvaret reduseres i takt med nedbetaling av lånet og opphører når lånet er 

innfridd i september 2009.    
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STYRESAK 63-2005  NASJONAL IKT-STRATEGI – OPPDATERT 
 STATUS 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Statusrapport fra arbeidet med ”Overordnet IKT-strategi for de regionale helseforetakene” 

tas til orientering.  
 

2. Det bes om at en samlet presentasjon av strategiarbeidet oversendes i løpet av høsten 
2005. 

 
3. Det henstilles at representanter fra de konserntillitsvalgte taes med i gruppen snarest, slik 

at Hovedavtalens bestemmelser ivaretas.  
 
 
STYRESAK 64-2005  HOVEDBANKFORBINDELSE –  
 PROLONGERING AV AVTALEN 
 
Styrets vedtak:  
 
Adm. direktør gis fullmakt til å prolongere gjeldende Hovedbankavtale med Sparebank1 
Nord-Norge med ett år. 
 
 
STYRESAK 65-2005  AVTALE OM REVISJONSTJENESTER 
 
Styrets vedtak:  
 
Styret gir administrerende direktør fullmakt til å prolongere avtalen om revisortjenester med 
KPMG. 
 
 
STYRESAK 66-2005  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

• Deltakelse på det nasjonale dekanmøtet. Ansvaret for spesialistutdannelsen ble 
diskutert. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
o Etablering av samisk samarbeidsorgan – møte mellom Sametinget og RHF-ene (Helse 

Midt RHF og Helse Øst RHF), den 2. juni 2005 
o Helgelandssykehuset HF – anmeldelse Datatilsynet 
o Inntektsfordelingsmodell Helse Nord – oppstartseminar 10. juni 2005  
o Longyearbyen sykehus, ref. styresak 47-2005 Eventuelt (spørsmål fra Stig Fossum). 

Saken er brakt videre til Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
o Internkontroll for foretaksgruppen, samlet opplegg 
o Brev til Sosial- og helsedirektoratet ad. etablering av kompetansesenter 
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3. Statlig eierskap og foretaksorganisering i spesialisthelsetjenesten 2002-2005 – sluttrapport 

prosessevaluering 
4. Funksjonsfordeling innen gynekologisk kreftkirurgi, justering 

  
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering.  
 
 
STYRESAK 67-2005  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev av 15. februar 2005 fra Finnmark Fylkeskommune ad. merknader til årlig melding 

og oppfølging av styringsdokument 2004  
2. Brev av 21. april 2005 til Helse- og omsorgsdepartement ad. den økonomiske utviklingen 

hittil i 2005, møte med RHF 
3. Brev av 11. mai 2005 fra Troms Fylkeskommune til Helse- og omsorgsdepartementet ad. 

innspill til styreutnevnelser i regionale helseforetak 
4. Brev av 3. juni 2005 til Sosial- og helsedirektoratet ad. etablering av et kompetansesenter 

for distriktsmedisin i Tromsø – synspunkter fra Helse Nord RHF 
5. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 6. og 7. juni 2005 
6. Brev av 15. juni 2005 fra Nordland Fylkeskommune ad. høring til tiltaksplan psykisk 

helse 2005-2015 Helse Nord. Kopi ble lagt frem ved møtestart..  
7. Brev av 15. juni 2005 fra Nordland Fylkeskommune ad. høring Desentralisering av 

spesialisthelsetjenester i Helse Nord. Kopi ble lagt frem ved møtestart..  
8. E-post av 16. juni 2005 fra Brukerutvalget ved Hålogalandssykehuset HF Narvik ad. 

uttalelse Desentralisering av spesialisthelsetjenester Helse Nord. Kopi ble lagt frem ved 
møtestart. 

9. Drøftingsprotokoll av 16. juni 2005 ad. styresak 55-2005, 57-2005 og 58-2005. Kopi ble 
lagt frem ved møtestart. 

10. Brev av 20. juni 2005 fra Regionsutvalg Legeforeningen Nord ad. Høring tiltaksplan 
psykiatri. Kopi ble lagt frem ved møtestart. 

11. E-post av 20. juni 2005 fra Regionsutvalg Legeforeningen Nord ad. Desentraliserte 
spesialisthelsetjenester – høringssvar. Kopi ble lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
STYRESAK 68-2005  EVENTUELT 
 
1. Evaluering av adm. direktørs innsats det siste året, herunder lønns-/ansettelsesvilkår. 

Saken ble behandlet unntatt off. i h. t. Offl. § 6.2.a. 
 
Styrets vedtak:  
 
Evalueringen samt lønns-/ansettelsesvilkår tas til etterretning. 
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2. Styremedlem Nina Schmidt ba om en redegjørelse fra administrasjonen ad.  
 

- Hålogalandssykehuset HF Narvik – fødselsomsorg 
- Fødselsomsorg samisk befolkning – organisering, status 

 
 Styrets vedtak:  
 
Redegjørelsen fra adm. direktør taes til orientering. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 22. juni 2005 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 27. juni 2005 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
 



 
 

19 

        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 27.6.2005 200400457-56 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 72-2005  MØTEPLAN 2005 OG 2006 
 
Møtedato: 28. april 2004 

 
Formål/sammendrag 
I styremøte, den 28. april 2004 vedtok styret i Helse Nord RHF følgende møteplan for 2005 
 
Møter Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Styret 12  16  3 22   7 12 9 14 
Styreseminar   16-17       12-13   
Foretaksmøte      22       
 
Det er behov for å gå gjennom den vedtatte møteplanen for å tilpasse denne til det nyvalgte 
styrets ønsker. 
 
Det er også nødvendig å sette opp møteplan for 2006. Forslag til møteplan legges frem ved 
møtestart. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Forslag til møteplan for 2005/2006 godkjennes som følger: 
 

… 
 
2. Helseforetakene planlegger sine møter ut fra vedtatt møteplan.  
 
 
 
Bodø, den 27. juni 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 27.6.2005 200400477-37 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 11 
 

 

STYRESAK 73-2005  OPPNEVNING AV STYRER FOR HELSE- 
 FORETAKENE FOR PERIODEN 2005-2007,  
 FORBEREDELSE 
 

Møtedato: 1. juli 2005 

 
Formål/sammendrag 
 
Funksjonsperioden for styrene i helseforetakene er satt til to år. Nåværende styrer er oppnevnt 
for to år fra 18. august 2003. Det foreslås her å starte opp arbeidet med å forberede 
oppnevning styrer for perioden 2005 – 2007.  
 
Ved oppnevning av styrer for den kommende perioden er det en rekke forhold som er av 
betydning. Her nevnes kort: 
 
I forbindelse med tidligere oppnevning av helseforetaksstyrer har bl.a. følgende vært vektlagt 
 
• Innsikt i og kunnskap om styring av komplekse organisasjoner 
• Kunnskap om/representasjon fra forsknings- og utdanningssystemet 
• Brukererfaring 
• Representasjon fra førstelinjetjenesten 
• Kompetanse i forhold til samiske samfunnsforhold 
• Geografisk representasjon 
• Kunnskap om forhold knyttet til regnskapslov 
 
Kjønnsbalansen i styret skal sikres ved at minst 40 % av det samlede antall offentlige 
oppnevnte representanter i samtlige styrer skal utgjøres av det kjønn det er færrest 
medlemmer fra. 
 
Vedlagt følger et brev fra Helse- og omsorgsdepartementet vedr. vurdering av 
styremedlemmer i helseforetak. Andre forhold som er av betydning ved oppnevningen er: 
 
• Om nåværende styremedlemmer ønsker å fortsette 
• ”Kryssrepresentasjon” mellom helseforetak 
• Hvordan har styrene fungert? 
• Behov for en viss utskiftning slik at ikke alle styremedlemmer i et HF ønsker å slutte på 

samme tid 
• Rekruttering av kvinner til styrelederposisjon  
 
 
Vedlagt følger oversikt over nåværende styresammensetning og hvor lenge medlemmene har 
deltatt i styrene.  
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF viser til saksforelegget og oppnevner en arbeidsgruppe som skal 
forberede oppnevning av styrer i helseforetakene for perioden 2005 – 2007.  
 
Arbeidsgruppen består av: 
 
1. ……. 
2. ……. 
3. ……. 
 
 
Bodø, den 27. juni 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 10. juni 2005  
 Oversikt over nåværende styresammensetning i helseforetakene 
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OVERSIKT OVER NÅVÆRENDE STYRESAMMENSETNING  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
 
Navn Vært med fra  
Bjørn Kaldhol, leder 2001 (ny styreleder 

Helse Nord RHF) 
Finn Henry Hansen, 
nestleder 

2003 

Anne Hensrud 2001 
Arne Benjaminsen 2001 
Siv Kvernmo 2001 
John Årst 2001 
Gunnar Lind 2001  
 
Sykehusapoteket Nord HF: 
 
Navn Vært med fra  
Eivind Solheim, leder 2001 
Anne Elise Eggen, nestleder 2001 
Tor Arne Haug 2004 
Eivind Jakob Paulsen 2003 
Ann Kristin Tunes 2003 
 
Nordlandssykehuset HF: 
 
Navn Vært med fra
Bjørn Kjensli, leder 2001 
Finn Henry Hansen, nestleder 2003 
Ingeborg Overvoll 2001 
Ellen B. Pedersen 2003 
Tone Nordøy 2003 
Heidi Øyvann 2003 

 
Hålogalandssykehuset HF: 
 
Navn Vært med fra 
Pål Krüger, leder 2003 (leder fra  

april 2005) 
Trude Husjord, nestleder 2003 (nestleder fra  

april 2003 –  
oppnevnt til styret i  
Helse Nord RHF  
fra 1. juli 2005) 

Anders Svensson 2005 
Kristian Iversen Fanghol 2005 
Olav Havdal 2004 
Lillian Bjørklund 2005 
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Helse Finnmark HF: 
 
Navn Vært med fra 
Trine Magnus, leder 2003 
Ketil Holmgren 2001 
Irene Skiri 2003 
Per Edvard Klemetsen 2003 
Mona S. Søndenå 2003 (oppnevnt til  

styret i Helse Nord  
RHF fra 1. juli 2005)

Knut Krane 2001 
 
Helgelandssykehuset HF: 
 
Navn Vært med fra
Frode Mellemvik, leder 2001 
Kristian Iversen Fanghol, nestleder 2003 
Anette Fosse 2003 
Erik Fossum 2001 
Anna Aakre 2003 
Terje Steigen 2002 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 27.6.2005 200400457-54 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 74-2005  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 1. juli 2005 

 
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 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 27. juni 2005 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
 
 
 
 



 
 

25 

     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 27.6.2005 200400457-54 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Bjørn Kaldhol, tlf. 901 75 401  
 

 

STYRESAK 74-2005/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 1. juli 2005 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 27.6.2005 200400457-54 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 74-2005/2  INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET 
 

Møtedato: 1. juli 2005 

 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 27.6.2005 200400457-55 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 75-2005  EVENTUELT 
 

Møtedato: 1. juli 2005 

 
 
 
 
 
 
 


