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PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 13. DESEMBER 2005 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Radisson SAS Hotel i Tromsø, den 13. 
desember 2005 – fra kl. 12.00 til kl. 15.55. 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Stig Fossum, styremedlemmer Anders Eira, Marit 
Alexandersen (forlot kl. 15.25), Trude L. Husjord, Mona Søndenå, Kirsti Jacobsen, Mona 
Helen Fagerheim og Stig-Arild Stenersen. 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. dir. Lars Vorland, styresekretær/adm. leder Karin Paulke, informasjonssjef Kristian I. 
Fanghol, direktør Finn Henry Hansen, økonomidirektør Jann-Georg Falch (forlot kl. 15.40) og 
internrevisor Tor Solbjørg. 
 
 
Styremøte ble innledet med en tematime om økonomi – resultatmål i helseforetakene, 
pensjon, økonomiske utfordringer 2006-2010 og inntektsmodell Helse Nord. 
 
 
STYRESAK 117-2005  NASJONALT RÅD – UTTALELSE FRA 
 STYRET I HELSE NORD RHF 
 Saken ble behandlet elektronisk og pr. telefon i etterkant av  
 styremøte, den 9. november 2005. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF vedtar følgende uttalelse: 
 
Styret i Helse Nord RHF konstaterer med undring at det – nær ti år etter ”Hernes-amnestiet” – 
fremdeles foretas et betydelig antall stillingsopprettelser utenom tildelte kvoter. Dette har 
svært uheldige fordelingsvirkninger i et spesialistlegemarked som på langt nær er i balanse. 
Foretakene i Helse Nord har fortsatt store rekrutteringsproblemer i f. t. legespesialister, og 
rammes derfor særlig hardt når andre foretak tar seg til rette. Styret i Helse Nord RHF 
forutsetter derfor at slike lovbrudd (jf. lov om spesialisthelsetjenesten, § 4-2 Legefordeling) 
sanksjoneres, og at de påpekte forhold får konsekvenser for ansvarlige enheter.  
 
Styret i Helse Nord RHF vil på grunnlag av denne saken også modifisere sin tidligere 
høringsuttalelse med forslag om deregulering av spesialistlegemarkedet i Helse Vest, Helse 
Midt og Helse Nord. Denne dereguleringen bør ikke gjelde universitetssykehusene.  
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STYRESAK 118-2005  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Sak 117-2005 Nasjonalt Råd – uttalelse fra styret i Helse Nord RHF 

Saken ble behandlet elektronisk og pr. telefon i etterkant av styremøte, 
den 9. november 2005. Styrets vedtak til protokollføring.  

Sak 118-2005 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 119-2005 Godkjenning av protokoll fra styremøte 9. november 2005 
Sak 120-2005 Statsbudsjett 2006 – endringer fra Stoltenberg-regjeringen, justering av 

budsjettrammer for 2006  
Sak 121-2005 Årlig plan og melding, plan 2006-2008 
Sak 122-2005 Endringer i statsbudsjettet for 2005 
Sak 123-2005 Interne lån i Helse Nord RHF 
Sak 124-2005 Norsk Helsenett AS – aksjekapitalutvidelse. Tilleggsdokumentasjon til 

denne styresaken ble ettersendt. 
Sak 125-2005 Instruks for kontrollkomiteen Helse Nord RHF 
Sak 126-2005 Instruks for styret i Helse Nord RHF – revidering 
Sak 127-2005 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Status – rekrutteringsutfordringer legespesialister i Helse Nord 
 4. Ambulanseprosjektet – utvikling av ambulansetjenesten i Helse Nord 
 5. Dokument 1 (2005-2006) fra Riksrevisjonen 
 6. Utredning av fødetilbud i Indre Finnmark, orientering og anbefaling 

om videre prosess 
 7. Bruk av lov og forskrift om offentlige anskaffelser i Helse Nord. 

Behandling av denne saken ble utsatt fra sist styremøte, den 9. 
november 2005, jf. styresak 114-2005/4. 

Sak 128-2005 Referatsaker 
 1. Brev fra statsråd Brustad til Fylkeskommunene av 21. november 

2005 ad. invitasjon til å foreslå kandidater til styrene i de regionale 
helseforetakene 

 2. Riksrevisjonens dokument nr. 1 (2005-2006), kapittel om Helse- og 
omsorgsdepartementet 

 3. E-post fra Østre Alta arbeiderlag av 25. november 2005 med uttalelse 
ad. bygging av nytt sykehus i Alta 

Sak 129-2005 Eventuelt 
 1. Bruk av konsulenttjenester i Helse Nord 
 2. Investeringsbehov – politiske signaler 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem.  
 
 
STYRESAK 119-2005  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 9. NOVEMBER 2005 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 9. november 2005 godkjennes.  
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STYRESAK 120-2005  STATSBUDSJETT 2006 – ENDRINGER FRA  
 STOLTENBERG-REGJERINGEN,  
 JUSTERING AV BUDSJETTRAMMER FOR 2006 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Helseforetakenes basis driftsrammer justeres i tråd med vedlegg 1. 
 
2. Det avsettes 5 mill kr til opptrapping av forskningsaktivitet og 12,382 mill kr til styrets 

disposisjon i 2006. 
 
 
STYRESAK 121-2005  ÅRLIG PLAN OG MELDING, PLAN 2006-2008 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Fremlagte plandokument for 2006–2008 vedtas. 
 
2. Styret for Helse Nord RHF vil understreke at statsbudsjettet for 2007 må sikre 

økonomiske rammebetingelser som gir fullfinansiering av nylig gjennomførte reformer, 
og som gir muligheter for omstilling og utvikling av tilbudene til de helsepolitisk høyt 
prioriterte pasientgrupper. 
 

3. Helse Nord er avhengig av en moderne og hensiktsmessig infrastruktur for å sikre sterke 
fagmiljøer. Helse Nord arbeider derfor med en investeringsplan for hele regionen. Styret 
vil understreke behovet for å få på plass et bærekraftig investeringsregime som gir 
mulighet for å vedlikeholde og utvikle så vel bygningsmassen som medisinsk-teknisk 
utstyr. 

 
4. Helse Nord har igangsatt utbygging av Nordlandssykehuset HF Bodø. Første byggetrinn 

ferdigstilles i 2006. Den videre fremdriften i prosjektet krever beslutning om nasjonalt 
investeringstilskudd senest i statsbudsjettet for 2007. 

 
Videre fremdrift for utbyggingen av Hålogalandssykehuset HF Stokmarknes vil bli 
behandlet i styret våren 2006. 
 
I årene fremover vil det også være nødvendig med utbygging av Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF Tromsø, samt fornye bygningsmassen i Hålogalandssykehuset HF Narvik 
og sykehusene i Helse Finnmark HF. 

 
5. De økonomiske resultatkravene til helseregionene må relateres til de offisielle 

revisorgodkjente regnskapene. 
 
 
STYRESAK 122-2005  ENDRINGER I STATSBUDSJETTET FOR 2005, 
 
Styrets vedtak:  
 
Økte inntekter som følge av økt pris ISF videreføres helseforetakene i tråd med DRG-
produksjon pr. andre tertial.  
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STYRESAK 123-2005  INTERNE LÅN I HELSE NORD RHF  
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret for Helse Nord RHF viser til saksutredningen. Det innvilges følgende lånebeløp for 

2005.  
 

Helseforetak Prosjekt Lånebeløp 
Nordlandssykehuset Modernisering Trinn 1/Trinn 2-5  264 mill kr  

 
2. Lånene gis som serielån med løpetid på 20 år. Administrerende direktør avtaler nærmere 

betingelser med helseforetakene i tråd med saksutredning og styresak 11-2005. 
 
3. Avtaler om kassakreditt og lånedokumenter skal undertegnes av styreleder i helseforetaket 

og administrerende direktør i Helse Nord RHF på vegne av styret.  
 
 
STYRESAK 124-2005  NORSK HELSENETT AS  
 – AKSJEKAPITALUTVIDELSE  
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til aksjekapitalutvidelse i Norsk Helsenett AS 

med 15 millioner kroner, hvorav Helse Nord RHF’s andel er på 3 millioner kroner. 
 
2. Det forutsettes at de andre regionale helseforetakene gjør tilsvarende innskudd av 

aksjekapital. 
 
 
STYRESAK 125-2005  INSTRUKS FOR KONTROLLKOMITEEN 
 HELSE NORD RHF 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Forslag til instruks for kontrollkomiteen i Helse Nord RHF vedtas med de endringer som 

kom frem under behandling av saken. 
 
2. Oversikt over aktuelle prioriteringer for internrevisjonen i 2006 tas til orientering. 
 
 
STYRESAK 126-2005  INSTRUKS FOR STYRET I HELSE NORD RHF  
 – REVIDERING  
 
Styrets vedtak:  
 
Instruksen for styret i Helse Nord RHF bearbeides med bakgrunn i dagens drøftinger og 
legges frem for endelig vedtak i neste styremøte. 
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STYRESAK 127-2005  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Møte med vertskommunene i Hålogalandssykehuset HF, den 6. desember 2005 
- Møte med politisk ledelse i Hammerfest og Alta ad. sykehustjenester 
- Evaluering av reformen – foreløpig rapport foreligger og er utsendt. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
o Medieoppslag om Universitetssykehuset Nord-Norge HF ad. arbeidsmiljø 
o Nordlandssykehuset HF Bodø – investeringsbehov, jf. styresak 129-2005/2. 
o Helikopterberedskap i Bodø og Banak – heldøgnsberedskap i løpet av 2006 
o Barentssamarbeid – møte i Tromsø med statssekretæren i Helse- og 

omsorgsdepartementet og andre aktører 
o Medieoppslag i TV2 om HPV-saken ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

3. Status – rekrutteringsutfordringer legespesialister i Helse Nord  
4. Ambulanseprosjektet – utvikling av ambulansetjenesten i Helse Nord 
5. Dokument 1 (2005-2006) fra Riksrevisjonen 
6. Utredning av fødetilbud i Indre Finnmark, orientering og anbefaling om videre prosess 
7. Bruk av lov og forskrift om offentlige anskaffelser i Helse Nord. Behandling av denne 

saken ble utsatt fra sist styremøte, den 9. november 2005, jf. styresak 114-2005/4. 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Framlagte saker tas til orientering. 
 
2. I styresak 127-2005/6 vedtok styret i Helse Nord RHF om å avslutte videre utredning, 

men at dagens eksisterende tilbud styrkes og kulturtilpasses. 
 
 
STYRESAK 128-2005  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev fra statsråd Brustad til Fylkeskommunene av 21. november 2005 ad. invitasjon til å 

foreslå kandidater til styrene i de regionale helseforetakene 
2. Riksrevisjonens dokument nr. 1 (2005-2006), kapittel om Helse- og 

omsorgsdepartementet 
3. E-post fra Østre Alta arbeiderlag av 25. november 2005 med uttalelse ad. bygging av nytt 

sykehus i Alta 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker tas til orientering. 
 



 
 

6 

 
 
STYRESAK 129-2005  EVENTUELT 
 
Følgende saker ble meldt inn av styremedlem Stig-Arild Stenersen ved møtestart: 
 
1.  Bruk av konsulenttjenester i Helse Nord 
2.  Investeringsbehov – politiske signaler 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styresak 129-2005/1 Bruk av konsulenttjenester i Helse Nord 
 

Styret tar den muntlige orienteringen fra adm. direktør til orientering.  
 
2. Styresak 129-2005/2 Investeringsbehov – politiske signaler 
 

Styret tar den muntlige orienteringen fra adm. direktør til orientering, jf. styresak 127-
2005/2, kulepunkt 2. 

 
 
Tromsø, den 13. desember 2005 
 
godkjent av Bjørn Kaldhol, 
i etterkant av styremøtet,  
den 13DES2005 – kl. 16.00 
____________________  
Bjørn Kaldhol 


