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PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 9. NOVEMBER 2005 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte i Helse Nord RHF’s lokaler i Bodø, den  
9. november 2005 – fra kl. 12.00 til kl. 17.10. 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Stig Fossum, styremedlemmer Anders Eira, Marit 
Alexandersen, Trude L. Husjord (deltok fra kl. 12.45), Mona Søndenå, Kirsti Jacobsen, Mona 
Helen Fagerheim og Stig-Arild Stenersen. 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. dir. Lars Vorland, styresekretær/adm. leder Karin Paulke direktør forretningsutvikling 
Tor-Arne Haug, og direktør Finn Henry Hansen. 
 
Informasjonssjef Kristian I. Fanghol, organisasjonsdirektør Åshild Nordnes og 
økonomidirektør Jann-Georg Falch deltok under deler av styremøtet. 
 
Under behandling av styresak 114-2005/2 – kulepunkt 1 deltok stat. aut. revisor Ingar 
Andreassen, KPMG. 
 
 
Styremøte ble innledet med en tematime om ledelsesinformasjonssystemer, jf. styresak 98-
2005, vedtakspunkt 2. 
 
 
STYRESAK 105-2005  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Sak 105-2005 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 106-2005 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. oktober 2005 
Sak 107-2005 Budsjett og helsepolitisk bestilling 2006 
Sak 108-2005 Syketransport – endring av ansvar for inngåelse av avtaler med 

transportører  
Sak 109-2005 Prosjekt ny IKT-løsning for syketransport 
Sak 110-2005 Hålogalandssykehuset HF – fødselsomsorg 
Sak 111-2005 Prinsipper for investering, finansiering og kapitalforvaltning i Helse 

Nord 
Sak 112-2005 Endring av helseforetakenes vedtekter – salg av ikke-medisinsk eiendom 

og lånerammer 
Sak 113-2005 Instruks for styret i Helse Nord RHF – revidering  
Sak 114-2005 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Årlig plan og melding. Plan 2006-2008. 
 4. Bruk av lov og forskrift om offentlige anskaffelser i Helse Nord 
 5. Grunnlaget for en ny regjering – helse og omsorg  
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Sak 115-2005 Referatsaker 
 1. Brev av 1. november 2005 fra Helse Nord RHF til FFO Region Nord 

ad. oppnevning av nytt regionalt brukerutvalg 
 2. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgte ad. styresak 107-

2005 Budsjett og helsepolitisk bestilling. Kopi av protokollen ble lagt 
frem ved møtestart. 

 3. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 5. oktober 2005. 
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart. 

 4. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 4. november 2005. 
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart. 

 5. Protokoll fra møte i valgstyre Helse Nord RHF, den 3. november 
2005. Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart. 

 6. Protokoll fra møte i valgstyre Helse Nord RHF, den 8. november 
2005. Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart. 

 7. Notat fra avd. overlege Kristen Olav Lind og områdeleder Britt-Aina 
Sundbø ved Hålogalandssykehuset HF Stokmarknes ad. styresak 110-
2005 Hålogalandssykehuset HF – fødselsomsorg. Kopi av notatet ble 
lagt frem ved møtestart. 

 8. Brev fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 7. november 2005 
og Helse Nord RHF’s svarbrev av 8. november 2005 ad. 
intensivkapasitet i Helse Nord. Kopi av brevet ble lagt frem ved 
møtestart. 

 9. Uttalelse fra Regionsutvalg Legeforeningen Nord ad. styresak 107-
2005 Budsjett og helsepolitisk bestilling. Kopi av uttalelsen ble lagt 
frem ved møtestart. 

Sak 116-2005 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 
STYRESAK 106-2005  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 11. OKTOBER 2005 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 11. oktober 2005 godkjennes.  
 
 
STYRESAK 107-2005  BUDSJETT OG HELSEPOLITISK 
 BESTILLING 2006 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Helse Nord vil i 2006 og årene framover prioritere økt satsing på geriatri, rehabilitering, 

kronikeromsorg generelt, rusbehandling, samhandling med primærhelsetjenesten, 
psykiatri og forskning for å møte behovene hos prioriterte grupper og utvikle en 
framtidsrettet spesialisthelsetjeneste i landsdelen. Dette innebærer krav til effektivisering 
og omprioritering av dagens ressurser. 
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Styret ber om at administrasjonen i løpet av våren 2006 kommer tilbake med en sak hvor 
en drøfter en ytterligere styrking av disse områdene i tråd med tidligere vedtatte planer. 

 
2. Styringsmålet til helseforetakene fastsettes til balanse før økte avskrivninger av 

åpningsbalansen. Med fulle avskrivninger gir dette følgende styringsmål for 2006: 
 

 Resultatmål 
2006

korrigert mot 
strukturfond 

korrigert 
styringsmål 2006 

Helse Nord RHF           (30 000) 0 (30 000) 
Helse Finnmark           33 800  23 800 10 000 
Universitetssykehuset           62 100  62 100 0 
Hålogalandssykehuset           58 400  38 400 20 000 
Nordlandssykehuset           32 700  32 700 0 
Helgelandssykehuset           15 200  15 200 0 
Sykehusapotek Nord 0 0 0 
Styringsmål          172 200  172 200 0 
Strukturfond og konsekvens av kortere avskrivningstider av åpningsbalansen. 

 
3. Helseforetakene bes om å konkretisere nødvendige tiltak for å bringe driften i samsvar 

med inntektsrammene. 
 
Styret er kjent med at økonomiske omstillingskrav for 2006 vil kunne berøre 
pasienttilbudet og ansattes arbeidsforhold..  

 
4. Aktivitetsnivået innen somatikk skal opprettholdes på 2005-nivå. Aktivitetsnivået innen 

psykisk helsevern økes i samsvar med økt ressurstilførsel i opptrappingsplanen og 
tiltaksplan for psykisk helsevern. Resultatkrav fastsatt for konsultasjoner/tiltak per 
behandler per dag i psykisk helsevern opprettholdes.  

 
5. Styret i Helse Nord RHF vil understreke at en vesentlig forutsetning for å kunne realisere 

prioriteringene og oppnå kravet om balanse er at inflasjons- og lønnsutviklingen holder 
seg innenfor de rammer som er lagt til grunn i statsbudsjettet.  

 
6. Styret i Helse Nord RHF viser til behovet for å ta i bruk nye 

medikamenter/behandlingsmetoder som gir store merutgifter. Styret i Helse Nord RHF vil 
anmode om at det utvikles prosedyrer for å ta i bruk slike tiltak med tilhørende løsninger 
for finansiering av merutgifter. 

 
7. Basisramme og øremerkede tilskudd for 2006 fastsettes i henhold til vedlegg 1. 
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8. Investeringsrammen fastsettes til totalt 750 mill kr for Helse Nord under forutsetning av 

en låneramme på 400 mill kr. Investeringsrammen fordeles slik per helseforetak: 
 

Helseforetak Investeringsramme 
Finnmark 97 900 000
UNN 133 000 000
Hålogaland 86 800 000
NLSH 310 300 000
Helgeland 62 500 000
RHF 20 000 000
Styrets disposisjon 39 500 000
Sum Helse Nord 750 000 000

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

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

2006: 
 

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

nødvendig helsehjelp 
c. God ressursutnyttelse ved effektiv utnyttelse av kapasiteten både i eget foretak og i 

foretaksgruppen 
d. Omstillingsarbeidet skal så langt som mulig skje gjennom andre tiltak enn ved 

oppsigelser av ansatte 
 
10. Styret erkjenner sin plikt til å foreta nødvendige prioriteringer innen de samlede 

økonomiske og helsepolitiske rammer som er gitt av vår eier. 
 

Samtidig vil styret påpeke behovet for tydeligere og mer konsistente nasjonale 
prioriteringssignaler i det kommende bestillerdokumentet.  
 
Dette innebærer også større tydelighet med hensyn til hva som kan prioriteres ned. 

 
 
STYRESAK 108-2005  SYKETRANSPORT – ENDRING AV  
 ANSVAR FOR INNGÅELSE AV AVTALER  
 MED TRANSPORTØRER 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Ansvar for inngåelse av avtaler med lokale transportører og andre leverandører på 

syketransportområdet overføres til det enkelte helseforetak. 
 
2. Helse Nord RHF skal fortsatt ha ansvar for inngåelse av foretaksovergripende avtaler, 

herunder avtaler med flyselskaper og reisebyrå. 
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3. Styret tar til orientering fordeling av oppgaver i forbindelse med bortfall kjøp av 

oppgjørstjenester fra Rikstrygdeverket fra 1.1.2006. 
 
 
STYRESAK 109-2005  PROSJEKT NY IKT-LØSNING FOR 
 SYKETRANSPORT 
 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret vedtar innført ny IKT-løsning for syketransport og slutter seg til den fremlagte 

gjennomførings- og finansieringsplan for prosjektet.  
 
2. Ansvaret for å gjennomføre prosjektet ivaretas av Nasjonal IKT med prosessansvar i 

Helse Øst ved Ullevål universitetssykehus HF. 
 
3. Helse Nord RHF bevilger kr 300 000 i 2005, kr 3 300 000 i 2006 og kr 900 000 i 2007, 

totalt kr 4 500 000. 
 
 
STYRESAK 110-2005  HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF –  
 FØDSELSOMSORG  
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF erkjenner at det ikke har lykkes å etablere en forsterket fødestue 

i Hålogalandssykehuset HF Narvik.  
 

Styret ber derfor foretaksmøte behandle saken på nytt. 
  
2. Hålogalandssykehuset HF bes vurdere å organisere fødetilbudet i en fødeavdeling 

lokalisert på flere steder gjennom felles ledelse og effektiv bruk av de totale ressurser i 
foretaket. Organiseringen skal være slik at faglige krav til fødselsomsorg i Norge ivaretas 
og at befolkningen får et trygt og forsvarlig tilbud.  

 
3. Hålogalandssykehuset HF melder tilbake til Helse Nord RHF innen 01.03.06 hvordan 

organiseringen av fødetilbudet er ivaretatt. 
 
 
STYRESAK 111-2005  PRINSIPPER FOR INVESTERING, 
 FINANSIERING OG KAPITALFORVALTNING  
 I HELSE NORD 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret for Helse Nord RHF viser til saksutredningen og vedtar vedlagte prinsipper for 

investeringer, finansiering og kapitalforvaltning. Prinsippene skal ligge til grunn for den 
interne finansforvaltningen i foretaksgruppen. 
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2. Administrerende direktør får i oppdrag å etablere rutiner og dokumentasjon knyttet til 

låneordningen.  
 
3. Administrerende direktør får i oppdrag å utarbeide avtaler for trekkrettigheter på 

konsernkonto. 
 
4. Avhending av eiendomsmasse skal skje ut fra reelle helsefaglige og økonomiske 

vurderinger, og ikke ut fra eventuelle kortsiktige muligheter til å realisere en salgsgevinst.  
 

Så lenge et foretak ikke er i økonomisk balanse skal en eventuell salgsgevinst medføre at 
helseforetakets styringsmål skjerpes tilsvarende. 

 
Salgsgevinst skal spesifiseres i note til inntektsposten og til spesifisert egenkapital. 

 
5. Prinsippene gjelder fra og med 2005. Styret forelegges sak i desembermøtet hvor interne 

lån for 2005 fordeles.  
 
 
STYRESAK 112-2005  ENDRING AV HELSEFORETAKENES 
 VEDTEKTER – AVHENDING AV FAST  
 EIENDOM OG LÅNERAMMER 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Vedtektene for Helgelandssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 

Nordlandssykehuset HF, Helse Finnmark HF og Hålogalandssykehuset HF endres. 
Ordlyden i § 10, 5. ledd skal lyde:  

 
Styret kan beslutte salg av faste eiendommer som helseforetaket eier under den 
forutsetning at ikke lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det. Dette 
gjelder dog bare årlige og samlede verdier oppad begrenset til 10 millioner kroner. Salg av 
faste eiendommer utover denne beløpsgrensen må vedtas av helseforetakets foretaksmøte, 
jf helseforetakslovens § 31. Pantsettelse av fast eiendom gjennomføres i tråd med 
helseforetaksloven. 

 
2. Sykehusapotek Nord HF’s vedtekter endres. Ordlyden i § 10, 5. ledd skal lyde: 
 

Vedtak om salg av fast eiendom skal treffes av helseforetakets foretaksmøte. Pantsettelse 
av fast eiendom gjennomføres i tråd med helseforetaksloven. 

 
3. Vedtektene for Helgelandssykehuset HF, Universitetssykehuset Nord-Norge HF, 

Nordlandssykehuset HF, Helse Finnmark HF, Hålogalandssykehuset HF og 
Sykehusapotek Nord HF endres. Lånebestemmelsene i våre helseforetaks vedtekter (§ 9) 
endres slik:  

 
1. ledd: Helseforetaket ”kan ikke ta opp lån fra andre enn Helse Nord RHF”. 
 
2. ledd: Helse Finnmark HF gis en total låneramme på 300 millioner kroner.  
 
2. ledd: Universitetssykehuset Nord-Norge HF gis en total låneramme på 70 millioner 
kroner.  
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2. ledd: Hålogalandssykehuset HF gis en total låneramme på 400 millioner kroner.  
 
2. ledd: Nordlandssykehuset HF gis en total låneramme på 575 millioner kroner.  
  
2. ledd: Helgelandssykehuset HF gis en total låneramme på 150 millioner kroner.  
 
2. ledd: Sykehusapotek Nord HF gis en total låneramme på 5 millioner kroner.  
 
3. ledd: Helseforetaket ”kan dog ikke ta opp lån eller driftskreditt som samlet overskrider 
årlige rammer for trekkrettighet / konsernbankkreditt og årlige interne lånerammer 
fastsatt av Helse Nord RHF”. 

 
4. Vedtektsendringene nevnt i punkt 1, 2 og 3 vedtas i de respektive foretaksmøter. 
 
 
STYRESAK 113-2005  INSTRUKS FOR STYRET I HELSE NORD RHF  
 – REVIDERING   
 
Styrets vedtak:  
 
Saken utsettes. Administrasjonen bes om å lage et alternativt forslag. 
 
 
STYRESAK 114-2005  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Møte med statsråd Sylvia Brustad, den 25. oktober 2005 ad. Soria Moria-erklæringen, 
herunder oppnevning av styremedlemmer 

- Hålogalandssykehuset HF – håndtering av medieoppslag 
- Helse Finnmark HF – planlagt møte med Alta Kommune over nyåret 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
• Status økonomi – gjennomgang av revisjonsrapport fra KPMG 

Denne saken ble fremskyndet og behandlet ved oppstarten av styremøtet. 
• Hålogalandssykehuset HF – budsjettsituasjon og medieoppslag i f. m. foretakets 

funksjons-/oppgavefordeling  
• Medieoppslag ad. dødelighet etter tre dager – kvalitet på data 
• NAVO Helse og Akademikerne Helse – enighet i lønnsforhandlingene 
• Regionalt Brukerutvalg – tilbakemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet ad. 

oppnevning av leder 
• Finansiering av spesialisthelsetjenesten – seminar med Sosial- og Helsedirektoratet 
• Møte med lokale sykehusaksjoner, den 24. oktober 2005  
• Møte med Helse- og omsorgsdepartementet ad. god eierstyring i helseforetakene, den 

26. oktober 2005 
• Internkontroll – tilsynsrapporter fra Helsetilsynene i regionen ad. pasientsansvarlig 

lege/psykolog, informasjons- og journalansvarlig person, jf. avisoppslag i Nordlys, 
den 5. november 2005. Rapportene er ikke kommet til Helse Nord RHF, men 
helseforetakene rapporterer at avvikene er lukket. 

• Rapport fra Riksrevisjonen ad. utnyttelse av ressurser på laboratorievirksomhet i 
regionen. 
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3. Årlig plan og melding. Plan 2006-2008. 
4. Bruk av lov og forskrift om offentlige anskaffelser i Helse Nord. Behandling av denne 

saken utsettes til neste styremøte. 
5. Grunnlaget for en ny regjering – helse og omsorg 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering.  
 
 
STYRESAK 115-2005  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev av 1. november 2005 fra Helse Nord RHF til FFO Region Nord ad. oppnevning av 

nytt regionalt brukerutvalg  
2. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgte ad. styresak 107-2005 Budsjett og 

helsepolitisk bestilling. Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart. 
3. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 5. oktober 2005. Kopi av protokollen ble 

lagt frem ved møtestart. 
4. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 4. november 2005. Kopi av protokollen 

ble lagt frem ved møtestart. 
5. Protokoll fra møte i valgstyre Helse Nord RHF, den 3. november 2005. Kopi av 

protokollen ble lagt frem ved møtestart. 
6. Protokoll fra møte i valgstyre Helse Nord RHF, den 8. november 2005. Kopi av 

protokollen ble lagt frem ved møtestart. 
7. Notat fra avd. overlege Kristen Olav Lind og områdeleder Britt-Aina Sundbø ved 

Hålogalandssykehuset HF Stokmarknes ad. styresak 110-2005 Hålogalandssykehuset HF 
– fødselsomsorg. Kopi av notatet ble lagt frem ved møtestart. 

8. Brev fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 7. november 2005 og Helse Nord 
RHF’s svarbrev av 8. november 2005 ad. intensivkapasitet i Helse Nord. Kopi av brevet 
ble lagt frem ved møtestart. 

9. Uttalelse fra Regionsutvalg Legeforeningen Nord ad. styresak 107-2005 Budsjett og 
helsepolitisk bestilling. Kopi av uttalelsen ble lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
STYRESAK 116-2005  EVENTUELT 
 
Styrets nestleder Stig Fossum stilte spørsmål ad. bemanningen ved LAR-senteret i Nordland – 
som en oppfølging av møte med de politiske partiene i Nord-Norge, den 25. oktober 2005. 
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Administrasjonen redegjorde som følger: Syv konsulentstillinger – fire i Tromsø som dekker 
Troms og Finnmark og tre i Bodø som dekker Nordland.  
 
 
 
Bodø, den 9. november 2005 
 
godkjent av Bjørn Kaldhol, 
i etterkant av styremøtet,  
den 09NOV2005 – kl. 17.15 
____________________  
Bjørn Kaldhol 
 
 


