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Styrets medlemmer og varamedlemmer 
i Helse Nord RHF 
  
 
 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 7. SEPTEMBER 2005 
 
 
Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til 
styremøte i Helse Nord RHF 
 
 

onsdag, den 7. september 2005 – fra kl. 11.00 
på Radisson SAS Grand Royal Hotel i Narvik. 

 
 
Etter behandling av styresak 81-2005 og 82-2005 lukkes styremøte for offentligheten for 
behandling av styresaker og/eller orienteringer som er unntatt offentligheten. Det åpne 
styremøte starter igjen ca. kl. 11.30. 
 
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 81-2005  GODKJENNING AV SAKSLISTE 
 

Møtedato: 7. september 2005 

 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 7. september 2005: 
 
Sak 81-2005 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 2
Sak 82-2005 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. august 2005 Side 3
Sak 83-2005 Oppnevning av regionalt brukerutvalg i Helse Nord for 

perioden 2005-2007 
Side 8

Sak 84-2005 Vedtektsendringer Side 11
Sak 85-2005 Påtalefullmakt Side 17
Sak 86-2005 Behovet for sikker bredbånds kommunikasjon i Helse Nord 

generelt og Helse Finnmark spesielt 
Side 19

Sak 87-2005 Nasjonalt Råd for spesialistutdanning av leger og 
legefordeling – evalueringsrapport 

Side 24

Sak 88-2005 Kontrollkomité Helse Nord RHF – oppnevning Side 29
Sak 89-2005 Orienteringssaker Side 31
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig  
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig  
Sak 90-2005 Referatsaker Side 34
 1. Brev fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 13. juli 

2005 ad. styresakene 47-2005 og 66-2005 
 

 2. Brev fra Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Den 
norske Lægeforening av 26. august 2005 med krav om 
styrerepresentasjon og forholdstallsvalg 

 

 3. E-post fra Ragnhild Sandøy av 31. august 2005 ad. 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 

 

Sak 91-2005 Eventuelt Side 38
 
 
Bodø, den 31. august 2005 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 82-2005  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 23. AUGUST 2005 
 

Møtedato: 7. september 2005 

 
PROTOKOLL STYREMØTE 23. AUGUST 2005 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Radisson SAS Hotel i Tromsø, den  
23. august 2005 – fra kl. 10.02 til kl. 11.10. 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Stig Fossum, styremedlemmer Marit Alexandersen, Mona 
Søndenå, Kari B. Sandnes, Odd Oskarsen og Bente Christensen. 
 
På telefon: 
Styremedlemmer Anders Eira og Trude L. Husjord. 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. dir. Lars Vorland, styresekretær/adm. leder Karin Paulke og informasjonssjef Kristian I. 
Fanghol.  
 
 
STYRESAK 76-2005  GODKJENNING AV INNKALLING OG 
 SAKSLISTE 
 
Sak 76-2005 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 77-2005 Godkjenning av protokoll fra styremøte 1. juli 2005 
Sak 78-2005 Oppnevning av styrer for helseforetakene for perioden 2005-

2007. Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart. 
Sak 79-2005 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Brev fra KFO/YS av 15. august 2005 med krav om 

styrerepresentasjon til styret i Helse Nord RHF.  
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

Sak 80-2005 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
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STYRESAK 77-2005  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 1. JULI 2005 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 1. juli 2005 godkjennes.  
 
 
STYRESAK 78-2005  OPPNEVNING AV STYRER FOR  
 HELSEFORETAKENE FOR PERIODEN  
 2005-2007 
 Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart. 
 Saken ble behandlet i lukket møte. 
 
I starten av styrets behandling stemte styret i Helse Nord RHF over spørsmålet om behandling 
i lukket møte. 
 
Styret vedtok behandling i lukket møte mot én stemme (Odd Oskarsen). 
 
Styrets vedtak:  
 
A. For perioden 23. august 2005 til 23. august 2007 velges styrene i helseforetakene som 

følger: 
 

1. Universitetssykehuset i Nord-Norge HF: 
 

Følgende representanter gjenoppnevnes:  
 
Finn Henry Hansen, direktør Helse Nord RHF 
Anne Hensrud, kommunelege Bardu 
John Årst, pensjonist Tromsø 
 
Som nye medlemmer velges: 
 
Johan Petter Barlindhaug, Tromsø 
Thoralf Hasvold, dekanus Tromsø  
Marianne Balto Henriksen, Tana  
Torunn Alveng, avd. sjef Nordlandssykehuset HF Bodø 
 
Johan Petter Barlindhaug velges som styreleder, og Anne Hensrud velges som 
nestleder. 
 
Enstemmig vedtatt. 

 
2. Sykehusapoteket Nord HF: 

 
Følgende representanter gjenoppnevnes:  
 
Ann Kristin Tunes, farmasøyt Harstad 
Eyvind Paulsen, overlege Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
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Som nye medlemmer velges: 
 
Anne Helen Hansen, kommuneoverlege Tromsø  
Børge Wahl, økonomisjef Nordland fylkeskommune 
Erik Arne Hansen, regnskapsleder Helse Nord RHF 
 
Anne Helen Hansen velges som styreleder, og Børge Wahl velges som nestleder. 
 
Enstemmig vedtatt. 

 
3. Nordlandssykehuset HF: 

 
Følgende representanter gjenoppnevnes:  
 
Bjørn Kjensli, konsulent Vestvågøy 
Heidi Øyvann, daglig leder Bodø  
Finn Henry Hansen, direktør Helse Nord RHF 
Ellen B. Pedersen, kommunelege Øksnes 
 
Som nye medlemmer velges: 
 
Harald Jøstensen, tannlege Fauske  
Anne Husebekk, professor Tromsø  
 
Bjørn Kjensli gjenvelges som styreleder, og Anne Husebekk velges som nestleder. 
 
Enstemmig vedtatt. 

 
4. Hålogalandssykehuset HF: 

 
Følgende representanter gjenoppnevnes:  
 
Pål Krüger, Melbu 
Sven Anders Svensson, kommunelege Bø i Vesterålen 
Lillian Bjørklund, meierisjef Harstad 
Olaf Havdal, organisasjonssjef Nordlandssykehuset HF Bodø 
 
Som nye medlemmer velges: 
 
Eirin Kjølstad, Narvik 
Tove Skjelvik, rådgiver Helse Nord RHF 
 
Pål Krüger gjenvelges som styreleder, og Lillian Bjørklund velges som nestleder. 

 
Enstemmig vedtatt. 
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5. Helse Finnmark HF: 
 

Følgende representanter gjenoppnevnes:  
 
Trine Magnus, sjef klinisk avdelinger Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Irene Skiri, rådgiver Helse Nord RHF 
Ketil Holmgren, Hammerfest 
Per Edvard Klemetsen, rådgiver Karasjok  
 
Som nye medlemmer velges: 
 
Jostein Tørstad, kommunelege Sør-Varanger 
Målfrid Kristoffersen, ass. rådmann Alta 
 
Trine Magnus gjenvelges som styreleder, og Ketil Holmgren gjenvelges som 
nestleder. 

 
Enstemmig vedtatt. 

 
6. Helgelandssykehuset HF: 

 
Følgende representanter gjenoppnevnes:  
 
Frode Mellemvik, rektor Bodø   
Anette Fosse, kommunelege Rana  
Anna Aakre, rådmann Lurøy 
Erik Fossum, direktør Brønnøysund 
 
Som nye medlemmer velges: 
 
Åshild Nordnes, organisasjonsdirektør Helse Nord RHF   
Rolf Salvesen, avd. sjef Nordlandssykehuset HF   
 
Frode Mellemvik gjenvelges som styreleder, og Anna Aakre velges som nestleder. 

 
Enstemmig vedtatt. 

 
B. Valgene gjennomføres i forbindelse med foretaksmøtene, den 23. august 2005.  
 
 
Protokolltilførsel til sak 78-2005: 
 
Styremedlem Odd Oskarsen er uenig i at diskusjonen omkring kandidatenes kandidatur til 
styrene for helseforetakene unntaes offentlighet, da vervet er et offentlig verv, og 
offentligheten har da krav om offentlighet. 
 
Odd Oskarsen /s/ 
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STYRESAK 79-2005  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Regionalt Brukerutvalg – arbeid/fremdrift oppnevning 
- Styresamling 6. september 2005 i Narvik – kort gjennomgang 
- Nye styremedlemmer i helseforetakene – opplæring 
- Kontrollkomité – oppnevning i styremøte, den 7. september 2005 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
• Økonomi – status i helseforetakene og Helse Nord RHF 

3. Brev fra KFO/YS av 15. august 2005 med krav om styrerepresentasjon til styret i Helse 
Nord RHF. Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering.  
 
 
STYRESAK 80-2005  EVENTUELT 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 23. august 2005 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 31. august 2005 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 



 
 

8 

        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 31.8.2005  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09   
 

 

STYRESAK 83-2005  OPPNEVNING AV REGIONALT 
 BRUKERUTVALG I HELSE NORD FOR  
 PERIODEN 2005-2007 
 

Møtedato: 7. september 2005 

 
Formål/sammendrag  
Dette er en oppfølging av styresak 50-2005 Nytt medlem i Regionalt brukerutvalg, hvor 
administrasjonen ble bedt om å se på brukerutvalgets sammensetning og størrelse, og 
koordinere dets funksjonstid med styrene i helseforetakene. Det fremmes derfor forslag til 
nytt Regionalt brukerutvalg for samme funksjonsperiode som styrene i helseforetakene i 
Helse Nord. Representantene velges med bakgrunn i innkomne forslag fra organisasjonene og 
de fylkeskommunale eldrerådene i regionen. Valg av leder vurderes særskilt.  
  
Brukermedvirkning skal skje på alle nivå og områder i spesialisthelsetjenesten, og ivaretas på 
mange måter. Helseforetaksloven slår fast at de regionale helseforetakene skal ha 
brukermedvirkning som en del av sin arbeidsform. Det er også tatt inn bestemmelser knyttet 
til brukermedvirkning i § 14 i vedtektene til Helse Nord RHF. Utvalgets sammensetning, 
ledelse og mandat fastsettes av styret for Helse Nord RHF.  
 
Siden det første utvalget ble etablert i Helse Nord RHF i 2002 er det høstet ulike erfaringer 
med brukermedvirkning og arbeidet i Regionalt brukerutvalg. Dette skal drøftes nærmere i en 
egen plan for brukermedvirkning i Helse Nord RHF, planlagt fremlagt for styret høsten 2005.  
 
Bakgrunn/fakta 
Regionalt brukerutvalg er et rådgivende utvalg for styret i Helse Nord RHF som hittil har 
bestått av 13 medlemmer med funksjonstid fram til 30.06.2006. Styret i Helse Nord RHF 
vedtok i sak 50-2005 Nytt medlem i Regionalt brukerutvalg følgende: 
 
”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.”  
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Vurdering 
En rekke hensyn må ivaretas ved valg av brukerutvalg. Det har stor betydning som grunnlag 
for at det regionale brukerutvalget skal få legitimitet i sitt arbeid. Ved sammensetning av nytt 
utvalg er det gjort en samlet vurdering av følgende kriterier: 
 
• Utvalget bør ikke bestå av flere enn 10 medlemmer. 
• Sammensetningen bygger i utgangspunktet på fordelingen mellom de største 

hovedsammenslutningene: Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og 
Samarbeidsforum for Funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO). Forholdstall ut fra 
medlemsmasse: 4-5 til 1. 

• Medlemmene bør fortrinnsvis ha personlig bruker- eller pårørendeerfaring. 
• Utvalget bør inkludere representanter for Helse Nord RHF’s satsingsområder. For 

perioden 2005-07 vil dette spesielt være psykisk helse, geriatri, habilitering og 
rehabilitering. 

• Utvalget bør inkludere representanter fra spesialisthelsetjenestens tjenesteområder. Rus 
som nytt tjenesteområde bør særskilt inkluderes i nytt utvalg. 

• Utvalget bør bestå av representanter fra hele regionen (geografisk, fordeling mellom 
helseforetak). 

• Kunnskap om samiske brukeres situasjon bør være representert gjennom brukere med 
samisk bakgrunn. 

• Utvalget bør ha en balansert sammensetning mht kjønn og alder. 
• Representantene forutsettes å ha et godt nettverk mot egen organisasjon/brukergruppe. 
• Representantenes personlige egenskaper som å kunne tenke helhet ut over ”egen gruppe”, 

evne til å formidle interessepolitikk og inngi respekt og tillit bør vektlegges. Dette er 
særlig viktig i valg av ledelse.  

 
Etablering av et nytt samarbeidsorgan mellom regionale helseforetak og Sametinget gjør 
direkte representasjon fra Sametinget mindre aktuelt. Det må gjøres nærmere vurderinger av 
hvordan kravet om høring blant øvrige minoriteter bør organiseres videre.  
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF har foreslått å innføre direkte representasjon fra 
brukerne i styrene for helseforetakene, men Helse- og Omsorgsdepartementet har avklart at 
tidligere praksis ikke vil bli endret for inneværende periode (jf. brev 21.7.2005).  
 
Gjennomgående representasjon fra helseforetakenes lokale brukerutvalg har også vært 
vurdert. Det anses foreløpig som viktigere å utvikle samarbeidet mellom lokale og regionalt 
utvalg. Lokale brukerutvalg kan eventuelt inviteres til å delta som observatører i møtene.  
 
Konklusjon 
I tråd med styrets vedtak oppnevnes nytt Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF med 
samme funksjonstid som styrene i helseforetakene i Helse Nord. Erfaringer med de 
foregående brukerutvalgene med hensyn til størrelse, sammensetning og ledelse søkes 
ivaretatt. Behovet for bred representasjon fra de viktigste organisasjonene og 
satsingsområdene for Helse Nord RHF balanseres med ønsket om en hensiktsmessig størrelse 
som kan fungere effektivt i forhold til utvalgets roller og de sakene det skal behandle.  
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Nytt Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevnes med samme funksjonstid som 

styrene i Helseforetakene i regionen. Utvalgets sammensetning er valgt for å ivareta 
hensynet til representasjon fra viktige grupper og satsingsområder for Helse Nord RHF og 
hensyn til hensiktsmessig størrelse som kan fungere effektivt i forhold til utvalgets roller.  

 
2. Følgende velges som representanter i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF for 

perioden september 2005 til august 2007: 
 

• NN, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)  
• NN, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) 
• NN, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) 
• NN, Mental Helse (FFO) 
• NN, De fylkeskommunale eldrerådene  
• NN, De fylkeskommunale eldrerådene 
• NN, Samarbeidsforum for Funksjonshemmedes organisasjoner  
• NN, Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (brukerorganisasjon innen russektoren) 
• NN, Den norske kreftforeningen 

 
3. Som leder og nestleder for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF velges:  
 

1. NN, leder 
2. NN, nestleder 

 
4. Det oppnevnes ikke varamedlemmer. 
 
5. Gjeldende satser for verv som medlem og leder av utvalget samt møtegodtgjørelse mv. 

videreføres. Administrerende direktør gis fullmakt til å gjøre eventuelle justeringer av 
satsene. 

 
 
Bodø, den 31. august 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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STYRESAK 84-2005  VEDTEKTSENDRINGER 
 

Møtedato: 7. september 2005 

 
Formål/sammendrag 
Helseforetakenes vedtekter ble utviklet og vedtatt ved gjennomføring av sykehusreformen ved 
årsskiftet 2001/2002.  
 
I denne styresaken foretas en første samlet gjennomgang. Formålet er å rette opp vedtektene 
der det er nødvendig i forhold til lov om helseforetak eller andre bestemmelser. Videre foretas 
en avstemming av ordlyden mellom vedtektene til de ulike helseforetak slik at disse blir like 
på områder hvor det er naturlig. I tillegg foreslås gjennomført oppretting av vedtektene på 
områder hvor det er gjort beslutninger i styret som fører med seg vedtektsendringer. Dette 
gjelder bl.a. som følge av endringer i helseforetakenes geografiske ansvarsområder.  
 
Nedenfor vurderes de aktuelle bestemmelsene for seg.    
 
Bakgrunn og vurdering 
Bestemmelsen om helseforetakenes virksomhet 
Det tilrådes at habilitering, rehabilitering, ambulansetjeneste, nødmeldetjeneste, 
syketransport, helsemessig beredskap og sosial beredskap er med i vedtektenes oversikt over 
hvilke typer helsetjenester helseforetakene skal yte (foruten Sykehusapotek Nord HF’s 
vedtekter).  
 
Sykehusapotek Nord HF’s spesielle oppgaver bør tas inn i dette helseforetakets vedtekter, jf 
ordlyden i utredningen. I tillegg må en skrivefeil rettes opp i § 4, 10. ledd 2. pkt. (i 
Sykehusapotek Nord HF’s vedtekter). 
 
Geografiske ansvarsområder oppdateres i Hålogalandssykehuset HF’s, Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF’s og Nordlandssykehuset HF’s vedtekter – i tråd med Helse Nord RHF’s 
vedtak i styresak nr. 43-2005, jf ordlyden i utredningen. 
 
Universitetenes og høyskolenes rettigheter 
Våre helseforetaks vedtekter skal inneholde nærmere bestemmelser om universitetenes og 
høyskolenes rettigheter. Det foreslås derfor inntatt en egen bestemmelse, som også viser til 
den reviderte instruksen av 28.04.04:  
 
”Styret skal, innenfor sitt ansvarsområde, bidra til at universiteters og høgskolers rettigheter 
og interesser i tilknytning til undervisning og forskning blir ivaretatt.  

 
Helseforetaket skal videreføre de rettigheter og plikter universitet og høgskoler hadde mot de 
virksomheter som ble lagt under helseforetaket ved dets stiftelse. Dette omfatter alle 
rettigheter som universiteter og høgskoler har til å bruke foretakets faste eiendom, utstyr og 
andre formuesgjenstander, både rettigheter som fremgår av avtaler, vilkår for bevilgninger 
og lignende.  
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Ved nåværende avtalers utløp, eller innen rimelig tid, skal det etableres nye avtaler som 
presiserer omfang, art, ansvar og evt. kompensasjon. Alle vesentlige avtaler skal godkjennes 
av Helse Nord RHF. 
 
Instruksen, vedtatt i Helse Nord RHF’s foretaksmøte den 28.04.04, utfyller denne 
bestemmelsen.” 
 
§ 4, 9. ledd i helseforetakenes vedtekter (§ 4, 8. ledd i Sykehusapotek Nord HF’s vedtekter) 
koordineres slik at ordlyden blir mest mulig likelydende.  
 
Bestemmelsen om styrende organer 
Sykehusapotek Nord HF har syv – 7 – styremedlemmer. Dette er ikke i samsvar med § 6, 1. 
ledd 2. pkt. i dette helseforetakets vedtekter; ”Styret skal ha fra fem til seks medlemmer”. 
Derfor foreslås vedtektene endret slik: ”Styret skal ha fra fem til syv medlemmer”. 
 
Bestemmelsen om medvirkning fra pasienter og pårørende 
Disse bestemmelsene må endres, slik at det blir riktige hjemmelshenvisninger og/eller riktig 
adressat for årsmeldingen. I tillegg bør Sykehusapotek Nord HF’s vedtekter inneholde en 
bestemmelse om medvirkning fra pasienter og pårørende. 
 
Bestemmelsen om foretaksmøte 
I reguleringen av årlige møter til behandling av årsregnskap og årlig melding må 
hjemmelshenvisningene rettes. I tillegg bør årsberetningen tas inn i ordlyden.  
 
I reguleringen av saker av vesentlig eller prinsipiell betydning m.m. må det i våre 
helseforetaks vedtekter (foruten Sykehusapotek Nord HF) oppgis endret og riktig 
avgjørelsesinstans. I tillegg bør det av vedtektene fremgå at disse sakene må sendes til Helse 
Nord RHF. 
 
Dersom bestemmelsen(e) om saker av vesentlig eller prinsipiell betydning rettes opp, vil 
bestemmelsen(e) om salg av sykehusvirksomhet være riktig. Sykehusapotek Nord HF’s 
vedtekter bør endres i samsvar med våre andre helseforetaks vedtekter. I Sykehusapotek Nord 
HF’s vedtekter må en skrivefeil i § 9, 3. ledd rettes opp. 
 
Vedtektenes bestemmelse med hensyn til salg av fast eiendom skal gjennomgåes. Dette 
spørsmålet vil bli tatt opp i en egen styresak i et senere styremøte. 
 
Det foreslås vedtektsfestet at mindre omfattende ”etablering/utvidelse av/nedleggelse eller 
reduksjon av faglige tilbud som påvirker arbeidsdelingen til andre helseforetak i eller utenfor 
Helse Nord RHF” skal vedtas av helseforetakenes foretaksmøter. I dag skal disse sakene 
”forelegges styret for Helse Nord RHF til godkjenning”. Samme bestemmelse flyttes til riktig 
del av Universitetssykehuset Nord-Norge HF’s vedtekter, og Sykehusapotek Nord HF’s 
vedtekter korrigeres, slik at rekkefølgen i bestemmelsen samsvarer med rekkefølgen i de 
øvrige helseforetakenes vedtekter. 
 
Bestemmelsen om arbeidsgivertilknytning 
Ordlyden bør være lik i helseforetakenes vedtekter – og i samsvar med Helse Nord RHF’s 
vedtekter: Helseforetakene ”skal være tilknyttet Arbeidsgiverforeningen NAVO”.  
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Konklusjon 
Det foreslås vedtektsendinger knyttet til geografiske ansvarsområder (styresak nr. 43-2005). 
Vedtektene foreslås også endret slik at disse blir i samsvar med helseforetaksloven, Helse 
Nord RHF’s vedtekter, tidligere styrevedtak og avholdte foretaksmøter.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Helseforetakenes vedtekter endres i tråd med saksframlegget. 
 
2. Vedtektsendringene vedtas i de respektive foretaksmøter. 
 
 
Bodø, den 31. august 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Helseforetakenes vedtekter, der endringene er sporet 
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UTREDNING 
 
Innledning 
Det foreslås vedtektsendinger knyttet til enkelte helseforetaks geografiske ansvarsområder. 
For øvrig bør en del bestemmelser endres, mens formelle feil må rettes opp.  
 
Nedenfor vurderes de aktuelle bestemmelsene for seg.    
 
Bakgrunn og vurdering 
Bestemmelsen om helseforetakenes virksomhet 
Det tilrådes at habilitering, rehabilitering, ambulansetjeneste, nødmeldetjeneste, 
syketransport, helsemessig beredskap og sosial beredskap er med i vedtektenes lister over 
helsetjenester (foruten Sykehusapotek Nord HF’s vedtekter). Dette samsvarer best med 
helseforetaksloven, spesialisthelsetjenesteloven og Helse Nord RHF’s vedtekter. 
 
Sykehusapotek Nord HF’s vedtekter er i stor grad en gjengivelse av de andre helseforetakenes 
vedtekter. Det vil være å anbefale at dette helseforetakets spesielle oppgaver tas inn i 
vedtektene (og erstatter nåværende § 4, 3. ledd):  
 
”Hovedoppgavene som helseforetaket skal bidra til å utføre er følgende: 
 
1. Være en leverandør av de legemidler og apotekvarer som helseforetakene i regionen 

bestiller 
2. Drive detaljsalg av legemidler til sykehusenes brukere 
3. Produksjon av legemidler som vanskelig kan anskaffes som farmasøytisk spesialpreparat 
4. Yte farmasøytiske tjenester for å fremme faglig og økonomisk rasjonell legemiddelbruk, 

herunder informasjon og rådgivning til helsepersonell og pasienter 
5. Samordne apotektjenestene i regionen slik at helseforetakene kan yte kostnadseffektive 

tjenester av høy kvalitet 
6. Kunne bidra med kompetanse og produksjonsfasiliteter ved beredskapsproduksjon av 

legemidler til den samlede helsetjenesten samt opprettholde et beredskapslager av 
legemidler” 

 
I tillegg må en skrivefeil rettes opp i § 4, 10. ledd 2. pkt. (i Sykehusapotek Nord HF’s 
vedtekter). 
 
Geografiske ansvarsområder oppdateres i Hålogalandssykehuset HF’s, Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF’s og Nordlandssykehuset HF’s vedtekter – i tråd med Helse Nord RHF’s 
vedtak i styresak nr. 43-2005: 
 
Vedtektene i Hålogalandssykehuset HF foreslås endret – slik at § 4, 4. ledd blir tilført en ny 3. 
setning og en ny 4. setning: ”Styret i Helse Nord RHF vedtok i styresak nr. 43-2005 at 
ansvaret for kommunene Dyrøy, Berg, Torsken og Tranøy overtas av Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF fra 1. januar 2006. Fra samme tidspunkt ble det i samme styresak vedtatt at 
ansvaret for Hamarøy kommune og Tysfjords vestside overtas av Nordlandssykehuset HF”. 
 
Vedtektene i Universitetssykehuset Nord-Norge HF foreslås endret – slik at § 4, 4. ledd blir 
tilført en ny 3. setning: ”Styret i Helse Nord RHF vedtok i styresak nr. 43-2005 at ansvaret for 
kommunene Dyrøy, Berg, Torsken og Tranøy overtas av Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF fra 1. januar 2006. 
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Vedtektene i Nordlandssykehuset HF foreslås endret – slik at § 4, 4. ledd blir tilført en ny 3. 
setning: ”Styret i Helse Nord RHF vedtok i styresak nr. 43-2005 at ansvaret for Hamarøy 
kommune og Tysfjords vestside overtas av Nordlandssykehuset HF fra 1. januar 2006.  
 
Universitetenes og høyskolenes rettigheter 
Våre helseforetaks vedtekter skal inneholde nærmere bestemmelser om universitetenes og 
høyskolenes rettigheter. Dette er ikke tilfellet i dag. Det foreslås inntatt en egen bestemmelse, 
som også viser til den reviderte instruksen av 28.04.04:  
 
”Styret skal, innenfor sitt ansvarsområde, bidra til at universiteters og høgskolers rettigheter 
og interesser i tilknytning til undervisning og forskning blir ivaretatt.  

 
Helseforetaket skal videreføre de rettigheter og plikter universitet og høgskoler hadde mot de 
virksomheter som ble lagt under helseforetaket ved dets stiftelse. Dette omfatter alle 
rettigheter som universiteter og høgskoler har til å bruke foretakets faste eiendom, utstyr og 
andre formuesgjenstander, både rettigheter som fremgår av avtaler, vilkår for bevilgninger 
og lignende.  

 
Ved nåværende avtalers utløp, eller innen rimelig tid, skal det etableres nye avtaler som 
presiserer omfang, art, ansvar og evt. kompensasjon. Alle vesentlige avtaler skal godkjennes 
av Helse Nord RHF. 
 
Instruksen, vedtatt i Helse Nord RHF’s foretaksmøte den 28.04.04, utfyller denne 
bestemmelsen.” 
 
§ 4, 9. ledd i helseforetakenes vedtekter (§ 4, 8. ledd i Sykehusapotek Nord HF’s vedtekter) 
bør være likelydende; ”… skal etablere og delta i nødvendig samarbeid med universitet og 
høgskoler…”.  
 
Bestemmelsen om styrende organer 
Sykehusapotek Nord HF har syv – 7 – styremedlemmer. Dette er ikke i samsvar med § 6, 1. 
ledd 2. pkt. i dette helseforetakets vedtekter; ”Styret skal ha fra fem til seks medlemmer”. 
Derfor foreslås vedtektene endret slik: ”Styret skal ha fra fem til syv medlemmer”. 
 
Bestemmelsen om medvirkning fra pasienter og pårørende 
I våre helseforetaks vedtekter er det bestemmelser om medvirkning fra pasienter og pårørende 
(foruten Sykehusapotek Nord HF). Disse bestemmelsene må endres, slik at det blir riktige 
hjemmelshenvisninger og / eller riktig adressat for årsmeldingen. I tillegg bør Sykehusapotek 
Nord HF’s vedtekter inneholde en bestemmelse om medvirkning fra pasienter og pårørende. 
 
Bestemmelsen om foretaksmøte 
* Årlige foretaksmøter: Under bestemmelsen(e) om foretaksmøte er det i våre helseforetaks 
vedtekter regulert årlige møter til behandling av årsregnskap og årlig melding. 
Hjemmelshenvisningene må rettes, og i tillegg bør årsberetningen tas inn i ordlyden.  
 
* Saker av vesentlig eller prinsipiell betydning m.m.: Under bestemmelsen(e) om 
foretaksmøte er saker av vesentlig eller prinsipiell betydning m.m. regulert. Foruten 
Sykehusapotek Nord HF må det i samtlige av våre helseforetaks vedtekter oppgis endret og 
riktig avgjørelsesinstans. I tillegg bør det av vedtektene fremgå at disse sakene må sendes til 
Helse Nord RHF. 
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* Salg av sykehusvirksomhet: Dersom bestemmelsen(e) om saker av vesentlig eller prinsipiell 
betydning rettes opp, vil bestemmelsen(e) om salg av sykehusvirksomhet være riktig. Dette 
gjelder alle helseforetakenes vedtekter – foruten Sykehusapotek Nord HF. Sykehusapotek 
Nord HF’s vedtekter bør endres i samsvar med våre andre helseforetaks vedtekter. I sistnevnte 
helseforetaks vedtekter må en skrivefeil i § 9, 3. ledd rettes opp. 
 
* Vedtektenes bestemmelse med hensyn til salg av fast eiendom skal gjennomgåes. Dette 
spørsmålet vil bli tatt opp i en egen styresak i et senere styremøte. 
 
* Mindre omfattende etableringer, endringer eller nedleggelser av faglige tilbud: Det foreslås 
vedtektsfestet at mindre omfattende ”etablering/utvidelse av/nedleggelse eller reduksjon av 
faglige tilbud som påvirker arbeidsdelingen til andre helseforetak i eller utenfor Helse Nord 
RHF” skal vedtas av helseforetakenes foretaksmøter. Dette forslaget harmonerer med at 
ordlyden er plassert i bestemmelsen(e) om foretaksmøter. I dag skal disse sakene ”forelegges 
styret for Helse Nord RHF til godkjenning”.  
 
Samme bestemmelse flyttes til riktig del av Universitetssykehuset Nord-Norge HF’s vedtekter 
(fra § 4 til § 10). Sykehusapotek Nord HF’s vedtekter korrigeres, slik at rekkefølgen i 
nåværende § 9 samsvarer med rekkefølgen i de øvrige helseforetakenes vedtekter. 
 
Bestemmelsen om arbeidsgivertilknytning 
Ordlyden bør være lik i helseforetakenes vedtekter – og i samsvar med Helse Nord RHF’s 
vedtekter: Helseforetakene ”skal være tilknyttet Arbeidsgiverforeningen NAVO”.  
 
Oppsummering 
Det foreslås vedtektsendinger knyttet til geografiske ansvarsområder (styresak nr. 43-2005). 
Vedtektene foreslås også endret slik at disse blir i samsvar med helseforetaksloven, Helse 
Nord RHF’s vedtekter, tidligere styrevedtak og avholdte foretaksmøter.  
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 31.8.2005  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 85-2005  PÅTALEFULLMAKT 
 

Møtedato: 7. september 2005 

 
Formål/sammendrag 
Problemstillingen er hvorvidt administrerende direktør bør gis påtalefullmakt. 
 
Bakgrunn/fakta 
I Helse Nord RHF er påtaleretten lagt til styret, men styret kan gi administrerende direktør 
påtalefullmakt, jf straffelovens § 79, 1. ledd: ”Er fornærmede et selskap, en forening eller en 
stiftelse, kan offentlig påtale begjæres av styret. Styret kan gi et styremedlem, den daglige 
leder eller den som er meddelt prokura, fullmakt til å begjære offentlig påtale av straffbare 
handlinger som er begått, eller av framtidige straffbare handlinger av nærmere angitt slag.”. 
Administrerende direktør kan ikke delegere fullmakten videre. Dog vil den som fungerer i 
administrerende direktørs fravær ha tilsvarende påtalefullmakt. 
 
Definisjon av ”påtale” kan være følgende: Hvis etterforskningen har som resultat at politiet 
mener at det foreligger bevis for at en person er strafferettslig ansvarlig, skal saken 
oversendes påtalemyndigheten som har kompetanse til å avgjøre påtalespørsmålet. 
Påtalespørsmålet er spørsmålet om hvordan saken skal forfølges strafferettslig. 
Påtalespørsmålet er mer omfattende enn tiltalespørsmålet, som gjelder om tiltale skal reises. 
Påtale er i denne sammenheng et fellesbegrep for forfølgning av straffesaken. 
 
Straffelovens § 77 er hovedregelen om påtale: ”Strafbare Handlinger er offentlig Paatale 
undergivet, medmindre noget modsat er bestemt.”. Bestemmelsen innebærer at det gjelder et 
offentligrettslig forfølgningsprinsipp ved at det som hovedregel er ubetinget offentlig påtale, 
og ved at forfølgning som utgangspunkt ikke er betinget av begjæring fra fornærmede. Det er 
en oppgave for det offentlige ved påtalemyndigheten å forfølge straffbare handlinger. 
Påtalemyndigheten er forpliktet til å bringe saken inn for domstolene til avgjørelse, når den 
mener at det må anses bevist at siktede er skyldig i en straffbar handling.  
 
Det foreligger flere unntak fra regelen om ubetinget offentlig påtale. Et av disse unntakene er 
av prosessuell karakter, og aktuelt for Helse Nord RHF. I enkelte straffebestemmelser kreves 
det påtalebegjæring fra fornærmede. Dersom slik påtalebegjæring ikke foreligger, skal 
straffesaken henlegges. Med andre ord er det fornærmede (Helse Nord RHF) som bestemmer 
om vedkommende skal straffeforfølges. Straffelovens bestemmelser om ærekrenkelser og 
rettsstridig forføyning over salgspantsbeheftet løsøregjenstand er eksempler på tilfeller der 
fornærmedes påtalebegjæring fordres. Andre tilfeller der fornærmedes/Helse Nord RHF’s 
påtalebegjæring skal tillegges vekt (men ikke alltid avgjørende vekt) er ved underslag, tyveri, 
utpressing, bedrageri, utroskap, korrupsjon og skadeverk.   
 
Vurdering 
At problemstillingen er relevant og viktig viser høyesterettsdommen inntatt i Rt. 1983 side 
558. Saken gjaldt bedrageri overfor blant annet AS Vinmonopolet og Kredittkassen. 
Straffedommen (i Hamar byrett) ble delvis opphevet, i hovedsak grunnet manglende 
påtalefullmakter.  
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Forbrytelser mot Helse Nord RHF vil mest sannsynlig være av økonomisk karakter, eller ha 
karakter av ærekrenkelser. Øvrige relevante og straffverdige handlinger (for eksempel 
dokumentfalsk) er i det vesentlige underlagt ubetinget offentlig påtale. 
 
Dersom administrerende direktør gis påtalefullmakt vil dette innebære mindre byråkrati, og 
styrets avlasting. Administrerende direktør vil løpende, og på en mer smidig måte enn styret, 
kunne vurdere påtalebegjæring (og tidsfaktoren kan i disse sakene være viktig). Et moment 
kan også være at administrerende direktør er ”nærmere” forbrytelsen. Det foreligger neppe 
særlig tungtveiende grunner mot å gi slik fullmakt, men dette får styret vurdere nærmere.     
 
Fullmakten kan omfatte straffbare handlinger som er begått, eller framtidige straffbare 
handlinger av ”nærmere angitt slag”, jf straffelovens § 79, 1. ledd 2. pkt. For fremtidige 
straffbare handlinger må altså handlingene være spesifisert.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Administrerende direktør i Helse Nord RHF gis fullmakt til å begjære offentlig påtale av 

straffbare handlinger som er begått. 
 
2. Administrerende direktør i Helse Nord RHF gis fullmakt til å begjære offentlig påtale av 

framtidige straffbare handlinger som underslag, tyveri, utpressing, bedrageri, utroskap, 
korrupsjon, skadeverk og ærekrenkelser. 

 
 
Bodø, den 31. august 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Trykte vedlegg: Justis- og politidepartementets dokument av 28.02.05;  
 ”Påtalekompetanse for helseforetak”.  
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 31.8.2005  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Finn Henry Hansen og Bjørn Nilsen, tlf. 75 51 29 30/08   
 

 

STYRESAK 86-2005  BEHOVET FOR SIKKER BREDBÅNDS- 
 KOMMUNIKASJON I HELSE NORD GENERELT  
 OG HELSE FINNMARK SPESIELT 
 

Møtedato: 7. september 2005 

 
Formål/sammendrag 
Helse Nord har de siste årene satset sterkt på elektronisk samhandling med 
primærhelsetjenesten samt standardisering av systemporteføljen innen foretakgruppen. For å 
kunne videreutvikle regionen i tråd med den vedtatte IT strategien samt sikre konsoliderte 
driftsløsninger som blant annet skissert i forbindelse med etablering av ny IKT organisasjon, 
er det nå nødvendig at kommunikasjonsløsningene i regionen oppgraderes og forsterkes. I 
denne saken beskrives bakgrunnen for behovet, nødvendig kapasitet samt forslag til 
gjennomføringsplan for etablering. I saken vektlegges spesielt utfordringene for Helse 
Finnmark HF. Helse Nord RHF vil i løpet av første halvår 2006 etablere stabile og robuste 
kommunikasjonsløsninger i regionen som muliggjør en videre strategisk satsing og utvikling i 
tråd med vedtatte strategier. 
 
Bakgrunn/fakta 
De tre fylkeskommunene i Nord-Norge, godt fulgt opp av Helse Nord RHF, gjorde en 
pionerinnsats gjennom etableringen av Nordnorsk Helsenett som nettverksleverandør for våre 
sykehus og primærleger. Gjennom denne etableringen og den sterke prioriteringen av å 
oppkople primærlegene i helsenettet, kunne Helse Nord tidlig ta på seg den nasjonale 
ledertrøya i elektronisk samhandling med førstelinjen. Status er at tett på 100 % av 
legekontorene1 i regionen er koblet opp mot det regionale helsenettet Disse legekontorene 
mottar epikriser, prøvesvar og røntgensvar og kan oversende henvisninger elektronisk til alle 
sykehusene i regionen. På dette området er Helse Nord, foretakene og legekontorene i 
regionen i en særstilling i forhold til å anvende og utnytte IT og nettverkstjenester til 
helseformål. I tillegg benytter over 100 legekontor i regionen en rekke andre telemedisinske 
tjenester (f. eks. e-vakt og stillbilde hud). Driften av tjenestene ved legekontorene subsidieres 
i dag av Helse Nord RHF med over 4 millioner kroner pr. år via Norsk Helsenett AS.  
 
Med utgangspunkt i vedtatt IT-strategi er Helse Nord også kommet langt i sitt systematiske 
arbeid med å standardisere og harmonisere applikasjonsporteføljen i regionen. Dette gjelder 
særlig i forhold til administrative systemer, men i økende grad også i forhold til kliniske 
systemer. Denne standardiseringsstrategien har medført at regionen i dag besitter felles 
systemer knyttet til økonomi, personal, kvalitet og arbeidsplan. I tillegg gjennomføres nå 
prosesser for fellesanskaffelser av system for fakturaskanning, innkjøpssystem og 
publiseringsverktøy. Disse systemene driftes eller skal driftes felles for foretakene i regionen. 
Den manglende redundans (sikkerhet gjennom alternativ transportvei) som eksisterer i det 
regionale helsenettet i dag har så langt ikke vært til hinder for denne type drift. 

                                                 
1 Samt en rekke private spesialister. 
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Imidlertid har Helse Nord nå startet prosessen med å konsolidere de kliniske systemene. 2005 
gjennomføres det regional anskaffelsesprosess knyttet til systemer innen områdene 
mikrobiologi samt blodbank. Det er et grunnprinsipp at driften av disse systemene skal 
etableres på en lokasjon i regionen. I tillegg skal Helse Nord igangsette prosesser knyttet til 
konsolidering av systemer knyttet til EPJ/PAS, RIS/PACS samt patologi. For gjennomføring 
av disse svært transaksjonskrevende og virksomhetskritiske aktiviteter er etablering av bedre 
sikkerhet gjennom redundante nett en viktig forutsetning. Dessverre er det slik at dagens 
stamnett mellom sykehusene i Helse Nord verken tilfredsstiller nødvendige krav til sikkerhet 
eller båndbredde.    
 
Ovennevnte begrensning i helsenettets kapasitet og sikkerhet vil framstå som ytterligere 
kritisk når Helse Nord nå står foran etablering av en felles IKT-organisering med ansvar for 
felles driftsløsninger for helseforetakene. For å kunne ta ut gevinstene av 
standardiseringsebestrebelsene, har styret for Helse Nord RHF besluttet etablering av en felles 
IKT organisasjon i regionen. En av oppgavene for den nye organisasjonen vil være å 
konsolidere de systemer som i dag driftes på de ulike sykehusene inn mot det sentrale 
driftssenteret. For å kunne starte dette arbeidet, er etablering av gode, stabile og robuste 
kommunikasjonsløsninger i regionen en forutsetning. Det er i tillegg nødvendig å øke 
kapasiteten på de eksisterende forbindelsene slik at det foreligger tilstrekkelig kapasitet til å 
håndtere en slik driftsmodell. 
 
Forventet behov. 
Dagens nett er etablert med en kapasitet tilsvarende 10 MB mellom de fleste sykehus. 
Unntaket her er internt innen Hålogalandssykehuset HF som besitter 100 MB, og forbindelsen 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF – Nordlandssykehuset HF på 34 MB. 
 
Det forventes at helsenettet i regionen på kort- og mellomlang sikt bør inneha en kapasitet 
tilsvarende 100 MB mellom de ulike sykehusene. I tillegg bør man ta sikte på at denne 
kapasiteten tilbys via fiber slik at infrastrukturen er skalerbar til også kunne tilby en forventet 
fremtidig økning opp mot 1 GB.  
 
Slik situasjonen for bredbånd i regionen er for tiden, finnes det ikke leverandører av fiber med 
tilbud for hele regionen. Det har så langt vært et uttrykt politisk mål å ha en etterspørselbasert 
utviklingen av bredbåndtjenester i Norge. Dette har fungert godt i store deler av landet, men 
forståelig nok har ikke dette fungert i deler av Nord-Norge, spesielt i Finnmark der 
avstandene er stor og befolkningen er spredt og bedriftene få og gjennomgående små. 
 
Sammenslåing av driftstjenester mellom Helse Finnmark HF og Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF 
I påvente av felles drift av IT-systemene i regionen har Helse Finnmark i forståelse med Helse 
Nord, startet arbeidet med å overføre driften av sine IT-løsninger til UNN. Foreløpig dreier 
dette seg om administrative og ikke-driftskritiske løsninger. Helse Finnmark planlegger nå 
overgang til heldigitalisert pasientjournal, og vil også legge driften inntil videre ved UNN.  
Dette representerer starten på å samle all IKT-drift i en felles IKT-enhet i regionen slik som 
skissert tidligere i denne saken.  
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Imidlertid finnes det en rekke utfordringer spesielt i Finnmark, men også med implikasjoner 
for aktuelle problemstillinger i resten av regionen: 
 
1. I Øst Finnmark finnes det ingen kjente initiativ for bygging av fibernettverk som kan 

ivareta de behov som her er skissert. Telenor AS eier i dag infrastrukturen i denne delen 
av landet og i foreliggende planer baserer selskapet seg på fortsatt å levere denne type 
kommunikasjonsforbindelse via radio linje. Denne løsningen har erfaringsmessig vist seg 
å ikke gi den nødvendige sikkerhet/stabilitet og er således ikke tilstrekkelig for regionens 
langsiktige behov. 

 
2. I Nord-Norge finnes det en rekke initiativ for etablering av fiberbasert kommunikasjon. 

Imidlertid er disse initiativ kjennetegnet ved at det enten er igangsatt av fylkeskommunene 
eller av mindre bredbåndleverandører. En samlet eier av infrastruktur som dekker hele 
regionen er ikke identifisert, med unntak for Telenor. Helse Nord RHF vurderer det derfor 
som viktig å føre dialoger med slike mulige strategiske samarbeidspartnere med sikte på å 
utløse alternativer til de løsninger Telenor kan tilby.  

 
3. Kostnadene knyttet til bredbåndskommunikasjon har dessuten vist seg å være atskillig 

høyere i Nord-Norge enn resten av landet. 
 
Prioriteringer i Norsk Helsenett AS 
Det er av største betydning for Helse Nord RHF at Norsk Helsenett AS – som vår leverandør 
av nettverkstjenester – kan levere den nødvendige kapasitet og sikkerhet som skal til for å 
konsolidere de prioriterte felles driftsløsninger. Helse Nord RHF har forståelse for at Norsk 
Helsenett i sitt første etableringsår har hatt fokus mot andre problemstillinger, men forventer 
at kritisk prioriterte behov i Helse Nord blir ivaretatt i løpet av kommende år. Konkret betyr 
dette at Norsk Helsenett innen utgangen av første halvår 2006 forventes å levere de nett-
tjenester som er nærmere spesifisert i samhandling med Helse Nord RHF.  
 
Samarbeide med aktører i Nord Norge 
Som nevnt tidligere foregår det en rekke tiltak for å bygge infrastruktur i Nord Norge i privat 
og offentlig regi. Frem til nå synes det som om interessen fra sentrale myndigheter for å 
understøtte disse initiativene er heller laber. Som en stor aktør i Nord-Norge vil Helse Nord 
RHF sammen med andre interessenter ta nye initiativ overfor nasjonale myndigheter med 
sikte på å få prioritert utbygging av infrastrukturen i områder der markedet ikke utløser de 
nødvendige løsninger. Slike initiativ vil bli koordinert med de initiativ som allerede er i gang 
for å styrke og påskynde utviklingen av bredbånd. I Finnmark vil dette i hovedsak være 
Finnmark fylkeskommune som har etablert et eget bredbåndsprosjekt med sikte på fremføring 
av fibernett i fylket. Helse Nord og Helse Finnmark vil understøtte dette initiativet og arbeidet 
ut fra de behov for nettverkstjenester som helsesektoren har behov for. 
 
Kostnadsstrukturen vedrørende bredbånd i Norge. 
Det eksisterer store forskjeller i Norge både vedrørende tilgjengelighet og pris for 
bredbåndstjenester. Generelt kan det konkluderes med at tilgjengeligheten er mindre i Nord-
Norge enn i resten av landet samtidig at prisen på det som tilbys er betydelig høyere enn 
resten av landet. 
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Helse Nord RHF ønsker å undersøke ulike handlingsmuligheter for å få redusert prisen på de 
tjenester som ønskes i fremtiden. Alternative strategier kan være: 
 
- Prisutjevning foretas i Norsk Helsenett på de kommunikasjonsløsninger som kjøpes inn til 

Helse Norge slik at man får en balansert prispolitikk på tvers av regionene. 
- Direkte subsidiering av sentrale myndigheter. 
- Helse Nord RHF kompenseres via rammetilskudd fra eier. 
 
Helse Nord RHF vil løpende vurdere hvilke – eventuelt hvilken kombinasjon – av disse 
strategier det kan være hensiktsmessig å forfølge videre. 
 
To parallelle løp for utbygging av redundant kommunikasjon mellom sykehusene i 
regionen. 
For ivaretakelse av Helse Finnmarks HF behov for fellesdrift med UNN HF og senere felles 
IKT-enhet i regionen, har administrerende direktør i Helse Nord RHF planer om å forfølge to 
parallelle løp. 
 
Begynnelsen av 2006 
Etter tilbakemelding fra Norsk Helsenett AS er etablering av fullredundante 
kommunikasjonsløsninger mulig med en kapasitet tilsvarende 100 MB for de fleste 
sykehusene i regionen. De fleste foretakene og institusjoner i regionen vil nemlig ha tilgang 
på fiber, noe som vil gi nødvendig sikkerhet og tilstrekkelig kapasitet for videre utbygging. 
Helse Finnmark må på kort sikt anvende radio linje hvor utbygging ut over 100 MB ikke 
anses som realistisk. Tilfredsstillende sikkerheten må etableres ved alternativ ruting. Telenor 
er eneleverandør på disse tjenestene, noe som i tillegg bidrar til å gjøre tjenestene svært 
kostbare. Forventede investeringer knyttet til disse tiltakene vil ligge i størrelsesorden 3 
millioner kroner med økning i driftskostnadene på noe over 4 millioner. Som signalisert til 
styret tidligere søker Helse Nord RHF å finansiere dette opp via de driftstilskudd og 
investeringsrammer som i dag er tilgjengelig for Norsk Helsenett AS. 
 
Etter 2006 
Langsiktig er det nødvendig sammen med Norsk Helsenett AS og de lokale aktørene i 
Finnmark å bygge en mer robust infrastruktur enn hva som er tilfelle i dag. Dette innebærer 
utbygging av fiberkommunikasjon i Finnmark og migrering bort fra den radiolinje 
teknologien som tilbys fra Telenor i dag. Helse Nord RHF vil sammen med Helse Finnmark 
HF og aktørene nevnt her søke en dialog med de politiske myndigheter for på denne måten få 
satt fortgang i de initiativ som er tilstede. Å basere seg på etterspørselsbasert utbygging i 
Finnmark slik som enkelte signaler fra politiske myndigheter kan tolkes, er en strategi som 
hittil ikke har ført fram. .  
 
Konklusjon 
Helse Nord RHF vil i løpet av første halvår 2006 etablere fullredundante 
kommunikasjonslinjer som både understøtter Helse Finnmarks konsolidering mot UNN HF 
samt den generelle driftsstrategi som ligger i regionen. Anskaffelsen vil gjennomføres via 
Norsk Helsenett AS i tråd med den enerett som er tildelt selskapet. Parallelt med dette vil 
Helse Nord RHF initiere en mer aktiv dialog med de aktører som bygger ut bredbånd i 
regionen med spesielt fokus på situasjonen i Finnmark. Helse Nord RHF vil senere fremme en 
sak med orientering omkring status for disse dialoger. 
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Det er av avgjørende betydning for Helse Nord å få tilgang til sikre bredbåndstjenester 

med tilstrekkelig kapasitet og til en kostnad som ikke er vesentlig avvikende i forhold til 
helsetjenesten i resten av landet.  

 
2. Helse Nord skal, både som bruker og eier, bidra til å utvikle Norsk Helsenett til en 

profesjonell og kundeorientert leverandør av nett-tjenester for helsetjenesten. Helse Nord 
forventer generelt at Norsk Helsenett i samarbeid med andre aktører bidrar til utvikling av 
nødvendig infrastruktur også i de deler av landet, der markedsmekanismen alene ikke 
fremskaffer slike løsninger. Videre forventes at Norsk Helsenett i løpet av første halvår 
2006 etablerer den kapasitet og sikkerhet i stamnettet som er formidlet av Helse Nord. Det 
forventes dessuten at infrastrukturen tilrettelegges for framtidig oppskalering, etter behov.  

 
3. Helse Nord RHF bør understøtte - og samarbeide med - andre pågående offentlige og 

private bredbåndsinitiativ i landsdelen for i sikre helsetjenesten tilgang til nødvendig 
infrastruktur. 

 
4. Helse Nord RHF vil gjennom eierkanalen påpeke betydningen av offentlig medvirkning 

for å fremskaffe nødvendig infrastruktur i områder av landet der befolknings- og 
næringsgrunnlaget er for tynt til å skape en markedsbasert etterspørsel.  

 
5. Styret ber administrerende direktør i Helse Nord RHF ta samordnende grep for å 

fremskaffe den nødvendige infrastruktur til landsdelens helsetjeneste.    
 
 
Bodø, den 31. august 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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STYRESAK 87-2005 NASJONALT RÅD FOR 
SPESIALISTUTDANNING AV LEGER OG 
LEGEFORDELING – EVALUERINGSRAPPORT 

 

Møtedato: 7. september 2005 

 
Sammendrag 
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling ble etablert i 1999 med 
kombinerte oppgaver knyttet til innholdet i spesialistutdanningen og fordeling av 
legestillinger. På bakgrunn av de betydelige endringer og reformer som har vært i 
helsetjenesten siden 1999, nedsatte Helse- og omsorgsdepartementet i mai 2004 en intern 
arbeidsgruppe for å vurdere dette rådets virksomhet, med sikte på mulig justering av både 
mandat og sammensetning. Arbeidsgruppens rapport ble avlevert i februar 2005, er samstemt 
på alle punkt og er sendt på høring til berørte parter med høringsfrist 15. september.  
 
I denne saken foretas en generell vurdering av arbeidsgruppens forslag, med vekt på forslag 
som særskilt antas å berøre foretakene i Helse Nord. Det er særlig forslaget om å deregulere 
overlegestillingene i spesialisthelsetjenesten som vil kunne få negative konsekvenser for 
helseforetakene i Helse Nord. Andelen vakante overlegestillinger er fortsatt markert høyest i 
vår landsdel, og ved siste årsskifte var det totale antallet ledige spesialiststillinger første gang 
på flere år igjen stigende. Selv om det er god tilgangen på leger til utdanningsstillingene, vil 
det ennå ta noen år før tilgangen på spesialister blir tilsvarende god. Slik Helse Nord RHF ser 
det, bør derfor dereguleringen i denne omgang begrenses til de regioner som har størst 
rekrutteringsproblemer, nemlig Nord, Midt og Vest, mens overlegestillingene i Helse Sør og 
Helse Øst fortsatt bør omfattes av nasjonal regulering.  
 
Bakgrunn    
I løpet av de siste tiårene har det vært iverksatt flere ulike nasjonale tiltak for å motvirke 
fordelingsproblemer i legemarkedet. Slike fordelingsproblemer gjelder i forhold til geografi 
(sentrum vs. utkant, ulike landsdeler), ulike deler av helsetjenesten (sykehusene vs. 
primærhelsetjenesten), mellom ulike spesialiteter og mellom stillingsnivåer 
(utdanningsstillinger vs. overlegestillinger).  
 
Den strengeste regulering (1979-83) fulgte av midlertidig lov om adgang til regulering av 
legetjenester; denne loven ga et regjeringsoppnevnt råd myndighet til å godkjenne alle nye 
legestillinger. Dette førte til betydelige forbedringer av legedekningen, både i 
primærhelsetjenesten generelt og i utkant-Norge. På slutten av 1980-tallet oppsto ny 
legemangel med ledsagende skjevfordelinger. Denne situasjonen utløste i 1988 en midlertidig 
lov om stillingsstopp for leger, med et generelt forbud mot å opprette nye stillinger i så vel 
offentlig som privat virksomhet. Denne loven ble avløst året etter, av en avtale inngått mellom 
KS, Oslo kommune og legeforeningen om tiltak for å bedre legedekningen. Avtalen ble 
senere tiltrådt av staten og medførte opprettelse av et partssammensatt utvalg, Utvalg for 
legestillinger og stillingsstruktur (ULS). Dette organet kom også til å forvalte 
Stillingsstrukturavtalen som i 1985 ble inngått av staten, KS, Oslo Kommune og 
Legeforeningen for å sikre tilstrekkelig kapasitet, kvalitet og rimelig geografisk fordeling av  
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Legespesialister. Det viste seg etter hvert at lojaliteten mot dette systemet ble kraftig svekket. 
Et stort antall gråstillinger ble opprettet og førte til ”Hernes-amnestiet” i 1996-97 der 
hundrevis av ikke-godkjente stillinger ble regularisert. Avtalene ble sagt opp fra årsskiftet 
1998-99.  
 
Den ordningen som i dag forvaltes av Nasjonalt Råd ble etablert gjennom lovvedtak i 
Stortinget i desember 1998, og er hjemlet som endringer i sykehusloven (senere 
spesialisthelsetjenesteloven) og kommunehelseloven. Legefordelingssystemet gjelder all 
medisinsk virksomhet regulert i nevnte lover. Et sentralt formål ved denne loven var å 
begrense tilveksten av stillinger i sykehusene slik at tilstrekkelig antall hjemler i 
kommunehelsetjenesten kunne opprettes i forbindelse med forberedelsen til fastlegereformen.  
 
Nasjonalt Råds mandat og sammensetning 
Nasjonalt Råds mandat og sammensetning går fram av forskrift om spesialistutdanning av 
leger og godkjenning og tilbakekalling av godkjenning av leger som spesialist, sist endret i 
forbindelse med opprettelse av Sosial- og helsedirektoratet.  
 

”Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger (NR) er rådgivende for departementet 
eller den departementet delegerer myndighet til, i alle overordnede spørsmål som 
angår gjennomføring  av kvaliteten på all spesialistutdanning (videre- og 
etterutdanning) av leger. 

 
NR skal særlig gi råd vedrørende: 
 
• Godkjenning av spesialister, spesialitetsstruktur, utdanningens omfang, antall spesialister 

og fordelingen av disse 
• Godkjenning av spesialistregler 
• Godkjenning av utdanningsinstitusjon 
• Gjennomføring og kvalitetssikring av spesialistutdanningen.” 
 
Rådet hadde 21 medlemmer fra 1999-2002, men dette antallet ble redusert til 19 etter 
innføringen av foretaksreformen i 2002. Brukerepresentasjonen ble økt, mens Oslo kommune 
falt bort og KS fikk sitt antall medlemmer redusert. Videre ble helseregionenes representanter 
erstattet med representanter fra de fem regionale helseforetakene. 
 
Rådet har hele tiden hatt et sekretariat, opprinnelig bestående av ca 6 årsverk, men senere 
redusert til ca 3,3 årsverk etter innlemmingen i Sosial- og helsedirektoratet i 2002.  
  
De viktigste forslagene i rapporten: 
 
• Nasjonalt råd (NR) opprettholdes som et råd tillagt Sosial- og helsedirektoratet, men med 

at Rådet, så vidt mulig, bør reduseres i antallet medlemmer. Det foreslås at Rådet 
sammensettes av representanter fra regionale helseforetak, universitetene, 
brukere/pasientforeninger og Den norske lægeforening. 

• Deregulering av allmennlegehjemlene i kommunene. 
• Deregulering av overlegestillinger i spesialisthelsetjenesten. 
• Opprettholde en viss regulering av antall og fordeling av utdanningsstillinger (nasjonalt 

ansvar å ivareta utdanningskapasiteten innen ulike spesialiteter for å sikre framtidig behov 
for spesialister i alle regioner). 
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• Nasjonalt Råd bør fortsatt ha en rådgivende funksjon mht å utarbeide prognoser over 
behov og tilvekst for spesialister, og i forhold til løpende overvåking av 
utdanningsstillingenes antall og fordeling. 

• Godkjenning av den enkelte spesialist, som nå gjennom forskrift er delegert Den norske 
lægeforening, er prinsipielt et myndighetsansvar og bør tilligge et myndighetsorgan. 

 
Administrerende direktørs vurderinger og konklusjoner: 
Generelt finner Helse Nord RHF det formålstjenlig at Rådets virksomhet dreies mer i retning 
av spesialistutdanningens innhold og gjennomføring, inkludert fokus på antall og fordeling av 
utdanningsstillinger. Det understrekes sterkt at sistnevnte forhold, dimensjonering og 
fordeling av utdanningsstillinger må være et nasjonalt ansvar og underlegges behovsbasert 
styring. Det framtidige behovet for spesialister vil ikke kunne løses gjennom ukoordinerte 
enkeltbeslutninger mellom aktører i et marked. Det ellers viktig at også de geografiske 
områder og institusjoner som har lett for å rekruttere ferdige legespesialister kan forpliktes til 
å ta sin del av utdanningsansvaret.  
 
Når det gjelder spørsmålet om godkjenning av den enkelte spesialist, har Helse Nord 
forståelse for arbeidsgruppens vurderinger om at myndighetsoppgaver prinsipielt bør forvaltes 
av myndighetsorgan. Samtidig vil Helse Nord RHF berømme Den norske lægeforening for 
det betydelige faglige arbeidet som er utført i tilknytning til spesialistutdanningen generelt, og 
i forbindelse med godkjenningen av den enkelte spesialist. Det er hevet over tvil at allmenn- 
og samfunnsinteressene må tillegges overordnet vekt i dette arbeidet, men det bør ikke 
forhindre at samfunnet fortsatt aktivt tar i bruk den betydelige kompetanse, erfaring og 
kapasitet Legeforeningen besitter på dette området. Hensynet til kostnadseffektivitet bør også 
vektlegges i denne vurderingen.  
 
Når det gjelder Rådets sammensetning, deles evalueringsgruppens vurdering om at Rådet er 
for stort.  
 
Det er positivt å gi universitetene en tydeligere rolle i spesialistutdanningen, men for å gi 
Rådet en enda mer håndterlig størrelse, kunne man tenke seg en representasjon fra fakultetene 
på omgang. På den annen side stiller Helse Nord RHF spørsmål ved om ikke 
primærhelsetjenesten burde være representert, ettersom organisering og innhold i 
spesialistutdanningen/spesialisthelsetjenesten, også har konsekvenser for førstelinjen. Det bør 
ikke utelukkende overlates til Legeforeningen å ivareta synspunkter fra førstelinjen.  
 
De potensielt mest konsekvensrike forslagene i rapporten, gjelder forslagene om å deregulere 
allmennlegehjemlene i kommunene og overlegestillingene i spesialisthelsetjenesten. Disse 
reguleringsordningene oppfattes av mange å tilhøre en svunnen tid og å bryte fundamentalt 
med den handlefrihet som vanligvis følger av foretaksorganisering. For noen er slike 
reguleringer et spørsmål om ideologi, om verdier og legitimitet. For andre kan det være like 
naturlig å vurdere slike ordninger ut fra hensiktsmessighet: om i hvilken grad virkemidlet 
bidrar til måloppnåelse, og eventuelt med hvilke bivirkninger. For Helse Nord RHF er det 
naturlig å velge denne siste pragmatiske tilnærmingen, og følgelig vurdere ordningen i forhold 
til hvordan den har virket, sett fra nord; altså at interessene til befolkningen og pasientene i 
Nord-Norge legges til grunn for vår vurdering.  
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Erfaringene fra den perioden nåværende reguleringsregime har virket (siden 1999) må sies å 
ha vært relativt gode. Allmennlegetjenesten har fått bedret sin rekruttering betydelig og 
antallet vakante overlegestillinger i sykehusene ble betydelig redusert i perioden fram til 
2003. Registreringen ved siste årsskifte viste en svak stigning i vakante overlegestillinger, 
mens rekrutteringen til utdanningsstillinger generelt sett er svært god, også i nord. Fremdeles 
er det imidlertid betydelige rekrutteringsproblemer til en rekke spesialiststillinger i Helse 
Nord, og i Finnmark er bare halvparten av overlegehjemlene besatt på ordinær måte. Ved våre 
øvrige lokalsykehus er andelen ledige overlegestillinger 20-30 prosent. Også våre større 
sykehus har rekrutteringsproblemer innen utvalgte spesialiteter.  
 
Helse Nord RHF er ikke i tvil om at rekrutteringen av spesialister ville vært enda mer 
utfordrende uten den regulering som har vært gjeldende siden 1999. Erfaringer fra tidligere 
perioder der reguleringsregimer er blitt opphevet som følge av midlertidige forbedringer 
(1980-tallet), har stort sett ført til forverringer i nord. Selv om den generelle tilgangen på leger 
er i god bedring som følge av sterk økning i utdanningskapasiteten, må vi være oss bevisst at 
tilsvarende forbedringer i tilgangen på ferdige spesialister kommer 7-10 år forsinket. Helse 
Nord RHF mener derfor det er for tidlig å oppheve det reguleringsregime som ligger til grunn 
for de oppnådde forbedringer. En full deregulering på nåværende tidspunkt vil øke risikoen 
for at foretakene i Helse Nord får flere vakanser, generelt presse legelønningene i nord enda 
mer og øke utgiftene til ulike vikarordninger.  
 
Gjennom hele etterkrigstiden har Østlandsområdet (inkludert Sørlandet) hatt den beste 
tilgangen på legespesialister, den største stabiliteten i overlegestillingene og hele tiden vært 
netto mottager av leger som etter gjennomført spesialistutdanning i andre landsdeler har søkt 
seg til ”fetere kall”. Dette generelle bildet har samme gyldighet i dag og er forsterket av 
private aktører som i enda større grad etablerer seg det sentrale Østlands-området. 
Trusselbildet for de øvrige regionale helseforetak er derfor at en for stor del av legeressursene 
trekkes til foretak i Helse Sør og Helse Øst.  
 
I sin evalueringsrapport foreslår arbeidsgruppen at departementet ved eierstyring skal pålegge 
de regionale helseforetak å sørge for tilfredsstillende rekruttering til alle medisinske 
spesialiteter. Dette forslag er i seg selv positivt, men tiltak og grep rettet mot det enkelte 
regionale helseforetak kan ikke erstatte overordnede nasjonale fordelingsgrep i en situasjon 
der spesialistmarkedet fremdeles er i ubalanse.  
 
Med utgangspunkt i ovennevnte problemforståelse foreslår Helse Nord RHF at det nåværende 
reguleringsregime for godkjenning av nye overlegestillinger (inkludert private avtalehjemler) 
i spesialisthelsetjenesten foreløpig opprettholdes for foretakene i Helse Sør og Helse Øst, men 
avvikles for foretakene i Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord. Når balansen i 
legemarkedet for ferdige spesialister kan dokumenteres tilstrekkelig bedret, bør 
helsemyndighetene vurdere å avvikle reguleringene for samtlige regionale helseforetak.  
 
Helse Nord RHF vil samtidig understreke betydningen av at de enkelte regionale helseforetak 
etablerer langsiktige, positive tiltak, med stor vekt på en kvalitativt god og tilrettelagt 
spesialistutdanning, for å sikre rekrutteringen av spesialister til særlig utsatte områder og 
foretak. Det vises i denne sammenheng til prosjektet om rekruttering av legespesialister til 
Finnmark som er under etablering.  
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til den høringsuttalelsen administrerende direktør 
har utformet på vegne av Helse Nord. 
 
 
Bodø, den 31. august 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Høringsbrev – Helse- og omsorgsdepartementets interne ”evalueringsrapport  
  om Nasjonalt Råd for spesialistutdanning og fordeling av leger” 
  Evalueringsrapport: Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling 
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STYRESAK 88-2005  KONTROLLKOMITÉ HELSE NORD RHF –  
 OPPNEVNING  
 

Møtedato: 7. september 2005 

 
Formål/sammendrag 
I denne saken følger en opp eiers krav til oppnevning av kontrollkomité. 
 
Bakgrunn/fakta 
I foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 11. januar 2005 ble det gitt pålegg om å etablere 
internrevisjon innen utgangen av andre tertial 2005.  
 
I protokolltilførsel til denne saken har styret i Helse Nord RHF anført følgende: 
 
”Helse Nord RHF er enig i at det er riktig å etablere internrevisjon, men ber om å få komme 
tilbake med et forslag til konkretisering som samsvarer med den øvrige styringsmodell internt 
i foretaksgruppen.” 
 
Styret behandlet i sak 26-2005 etablering av internrevisjon og fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret vedtar å etablere internrevisjon i Helse Nord RHF 
 
2. Internrevisor er administrativt underlagt administrerende direktør, men kan rapportere 

direkte til styret. 
 
3. Stillingen som internrevisor utlyses straks. Ansettelsen fremmes for styret i Helse Nord 

RHF. 
 
4. Det fremmes en sak om etablering av en kontrollkomité bestående av tre av styrets 

eieroppnevnte representanter i neste styremøte 27. april 2005. 
 
Styret uttrykte allerede i foretaksmøtet skepsis til å etablere en kontrollkomité bestående av 
tre av styrets eieroppnevnte medlemmer. En slik løsning medfører uklarhet om det samlede 
styrets ansvar og rolle. De eieroppnevnte styremedlemmene i forrige styre har uttrykt skepsis 
mot å påta seg et slikt ansvar. Styret gjorde slikt vedtak i sak 42-2005, den 27. april 2005: 
 
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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Vurdering 
Departementet står fast på den skisserte modellen, slik at styret i Helse Nord RHF selv 
utpeker tre representanter til å sitte i kontrollkomiteen, hvorav en velges som leder. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Følgende styrerepresentanter oppnevnes til medlemmer av kontrollkomiteen: 
 

NN 
NN 
NN 

 
2. NN velges som leder for kontrollkomiteen 
 
 
Bodø, den 31. august 2005 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 31.8.2005 200400457-80 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 89-2005  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 7. september 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 31. august 2005 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 31.8.2005 200400457-80 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 89-2005/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 7. september 2005 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 31.8.2005 200400457-80 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 89-2005/2  INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET 
 

Møtedato: 7. september 2005 

 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 31.8.2005 200400457-81 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 90-2005  REFERATSAKER 
 

Møtedato: 7. september 2005 

 
Vedlagt oversendes kopi av følgende: 
 
1. Brev fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 13. juli 2005 ad. styresakene 47-2005 

og 66-2005  
2. Brev fra Fagforbundet, Norsk Sykepleierforbund og Den norske Lægeforening av 26. 

august 2005 med krav om styrerepresentasjon og forholdstallsvalg 
3. E-post fra Ragnhild Sandøy av 31. august 2005 ad. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord 

RHF 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte sak taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 31. august 2005 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 31.8.2005   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 90-2005/1  BREV FRA UNIVERSITETSSYKEHUSET  
 NORD-NORGE HF AV 13. JULI 2005 AD.  
 STYRESAKENE 47-2005 OG 66-2005 
 

Møtedato: 7. september 2005 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 31.8.2005   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 90-2005/2  BREV FRA FAGFORBUNDET, NORSK 
 SYKEPLEIERFORBUND OG DEN NORSKE  
 LÆGEFORENING AV 26. AUGUST 2005 MED KRAV  
 OM STYREREPRESENTASJON OG  
 FORHOLDSTALLSVALG 
 

Møtedato: 7. september 2005 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 31.8.2005   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 90-2005/3  E-POST FRA RAGNHILD SANDØY AV  
 31. AUGUST 2005 AD. REGIONALT BRUKERUTVALG I  
 HELSE NORD RHF 
 

Møtedato: 7. september 2005 

 
Se vedlagt kopi. 
 



 
 

38 

     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 31.8.2005 200400457-82 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 91-2005  EVENTUELT 
 

Møtedato: 7. september 2005 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


