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PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 8. FEBRUAR 2006 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Radisson SAS Hotel i Tromsø, den  
8. februar 2006 – fra kl. 09.00 til kl. 12.50 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Grete Bang, styremedlemmer Inge Myrvoll, Tone 
Finnesen, Runar Sjåstad, Terje Olsen, Trude L. Husjord, Mona Søndenå, Kari B. Sandnes, 
Odd Oskarsen og Bente Christensen. 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, direktør Finn Henry Hansen, 
økonomidirektør Jann-Georg Falch, internrevisor Tor Solbjørg, rådgiver Anne May Knudsen 
og rådgiver Trude Grønlund. 
 
 
STYRESAK 01-2006  KONSTITUERING AV STYRET I  
 HELSE NORD RHF 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret konstituerer seg med følgende sammensetning: 
 
Bjørn Kaldhol, styreleder 
Grete Bang, nestleder 
Trude L. Husjord 
Terje Olsen 
Runar Sjåstad 
Mona Søndenå 
Inge Myrvoll 
Tone Finnesen 
Bente Christensen 
Kari B. Sandnes 
Odd Oskarsen 
 
 
STYRESAK 02-2006  GODKJENNING AV INNKALLING OG  
 SAKSLISTE 
 
Sak 01-2006 Konstituering av styret i Helse Nord RHF 
Sak 02-2006 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 03-2006 Godkjenning av protokoll fra styremøte 13. desember 2005 
Sak 04-2006 Styringsdokument 2006 for helseforetakene i Helse Nord 
Sak 05-2006 Konsolidert budsjett 2006. Styresaken ble behandlet etter sak 03-2006.  
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Sak 06-2006 Utvikling av ambulansetjenesten i Helse Nord 
Sak 07-2006 Kontrollkomité Helse Nord RHF – oppnevning 
Sak 08-2006 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Strategier for utvikling av lokalsykehusfunksjoner i Helse Nord 
Sak 09-2006 Referatsaker 
 1. Brev av 13. desember 2005 fra Helsetilsynet i Nordland ad. regional 

oppsummeringsrapport etter tilsyn med kommunikasjon i 
helseforetak som behandler pasienter med gastrokirurgiske 
sykdommer 

 2. Brev av 14. desember 2005 fra Erling Birkeland, Sortland ad. nytt 
sykehus i Vesterålen lokalisering 

 3. Brev av 14. desember 2005 fra Florian Praël, Kvæfjord ad. 
innsparingstiltak ved Hålogalandssykehuset HF Harstad 

 4. Brev av 14. desember 2005 fra Nordland Fylkeskommune – 
enstemmig uttalelse ad. et fullverdig tilbud ved lokalsykehusene i 
Nordland 

 5. Brev av 6. januar 2006 fra Lødingen kommune v/ordføreren ad. 
forslag om nedlegging av Lødingen Rehabiliteringssenter 

 6. Brev av 10. januar 2006 fra Riksrevisjonen ad. internkontroll og 
etablering av internrevisjon i Helse Nord 

 7. Brev av 11. januar 2006 fra Hadsel Kommune – uttalelse ad. 
Hålogalandssykehuset HF 

 8. Brev fra KFO av 25. januar 2006 ad. krav om styrerepresentasjon og 
krav om forholdstallsvalg 

 9. Brev fra Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Den norske 
lægeforening, Norsk Psykologforening og FO av 26. januar 2006 ad. 
krav om styrerepresentasjon og krav om forholdstallsvalg 

 10. Brev fra Lødingen SV av 31. januar 2006 – uttalelse ad. 
Hålogalandssykehuset HF’s vedtak om å legge ned Lødingen 
rehabiliteringssenter 

 11. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 23. januar 2006. 
Kopi av protokollen ble ettersendt. 

 12. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 24. januar 2006 ad. 
styresamling 14. og 15. februar 2006. Kopi av brevet ble ettersendt. 

 13. Brev fra Hurtigbåtenes Rederiforbund av 26. januar 2006 ad. 
ambulansebåtene i Helse Nord RHF. Kopi av brevet ble lagt frem ved 
møtestart. 

 14. Drøftingsprotokoll av 2. februar 2006 ad. styresak 05-2006 
Konsolidert budsjett 2006. Kopi av brevet ble lagt frem ved 
møtestart. 

 15. Brev fra Hålogalandssykehuset HF Stokmarknes v/avd.overlege 
Kristen Olav Lind ad. kommentar til Bestilling 2006 til 
Hålogalandssykehuset HF. Kopi av brevet ble lagt frem ved 
møtestart. 

 16. E-post fra NHO Nordland av 7. februar 2006 ad. behandling av 
utredning om framtidig ambulansedrift. Kopi av e-posten ble lagt 
frem ved møtestart. 

Sak 10-2006 Eventuelt 
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Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 
STYRESAK 03-2006  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 13. DESEMBER 2005 
 
Styremedlem Odd Oskarsen reiste spørsmål om gyldigheten av vedtakene som er fattet i dette 
styremøte med bakgrunn i at valg av ansattes representanter til styret i Helse Nord RHF ble 
underkjent. 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 13. desember 2005 godkjennes.  
 
 
STYRESAK 04-2006  STYRINGSDOKUMENT 2006 FOR 
 HELSEFORETAKENE I HELSE NORD 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar de vedlagte styringsdokumenter (bestilling og felles 

organisatoriske og økonomiske krav og rammebetingelser) for helseforetakene for 2006 
med de endringer som kom frem under behandling av saken.  

 
2. Styringsdokumentene fremmes for behandling i foretaksmøtet for helseforetakene. 
 
 
STYRESAK 05-2006  KONSOLIDERT BUDSJETT 2006 
 Styresaken ble behandlet etter sak 03-2006. 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret registrerer at fire helseforetak har vedtatt budsjett som ikke er i samsvar med 

økonomiske resultatkrav som er fastsatt av styret for Helse Nord RHF. Styret legger til 
grunn at disse foretakene umiddelbart starter en prosess for å realisere de krav til 
økonomisk balanse som er vedtatt. 

 
2. Helseforetakene skal innen 1. kvartal 2006 ha utredet tiltak for å bringe økonomien i 

samsvar med tildelte rammer. Tiltakene utredes m. h. t. konsekvenser for pasienttilbud og 
ansatte. Det fremmes ny sak for styret sammen med 1. tertialrapport 2006. 

 
3. Økte kostnader til pensjon, ca. 114 mill. kr., omfattes ikke av balansekravet. Styringsmålet 

for helseforetakene justeres i samsvar med dette. Samlet styringsmål etter korrigering for 
strukturfond fastsettes til underskudd på 112,5 mill. kr. Helseforetakenes driftsrammer for 
2006 fastsettes i tråd med vedlegg 1. 

 
4. Helse Finnmark HF’s og Hålogalandssykehuset HF’s ramme for kassakreditt økes til 325 

mill. kr. hver. Endring av lånerammer i vedtektene for Helse Finnmark og 
Nordlandssykehuset følges opp i foretaksmøtet.   
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5. Styret ber administrasjonen om å legge frem en analyse i neste styremøte som redegjør 

mer detaljert for veksten fra 2005 til 2006.   
 
Styremedlemmer Christensen, Sandnes og Oskarsen stemte prinsipalt mot forslag til vedtak, 
men subsidiært for med henvisning til protokolltilførsel. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Protokolltilførsel – stemmeforklaring – til styresak 05-2005: 
 
De ansattes representanter i styret for Helse Nord RHF kan etter en samlet vurdering ikke 
stille seg bak forslag til budsjett for 2006. Vi er av den oppfatning at det fortsatt er grunn til å 
påpeke manglende samsvar mellom de helsepolitiske mål og de økonomiske rammer som 
tildeles. Eier må derfor styrke sykehusenes økonomi slik at de fortsatt kan ivareta sitt ”sørge 
for” ansvar og et fullverdig tjenestetilbud. 
 
Eiers krav om økonomisk balanse i løpet av 2006 vil få konsekvenser for det totale 
tjenestetilbudet og ansattes arbeidsforhold. 
Det fremkommer også tydelige signaler på at omstillingen i sin helhet vil kreve mer av de 
ansatte, i form av høyere arbeidsbelastning. Dette står i sterk kontrast til de pålegg som er 
kommet fra Arbeidstilsynet gjennom kampanjen ”God Vakt”, der foretakene blant annet 
pålegges å ha en bemanning som står i forhold til de oppgaver som skal løses. 
 
De identifiserte tiltak er i liten grad konsekvensutredet, og er svært risikobaserte. Vi oppfatter 
også en del av disse tiltakene som urealistiske. Dette gjelder særlig innsparinger knyttet til 
redusert bruk av overtid, innleie, samt å holde stillinger vakante. Vi er også svært bekymret 
over de identifiserte tiltak som innebærer redusert opplæring og kursvirksomhet samt kutt i 
undervisningsstillinger. Vi stiller oss derfor spørrende til hvorvidt slike tiltak er i samsvar 
med Lov om Helsepersonell, §§ 4 og 16, om faglig forsvarlighet og arbeidsgivers plikt til å 
sørge for ansattes mulighet til kompetanseheving og faglig ajourhold. 
 
Kari B. Sandnes /s/  Odd Oskarsen /s/  Bente Christensen /s/ 
 
 
STYRESAK 06-2006  UTVIKLING AV AMBULANSETJENESTEN 
 I HELSE NORD 
 
Styreleder Bjørn Kaldhol fremmet følgende alternative forslag til pkt. 2 i vedtaket: 
 
Bil- og båtambulansetjenesten er i økende grad en spesialisert helsetjeneste med tilhørende 
krav til kompetanse, gjennomgående kvalitetssystemer, integrasjon og faglig lederskap. For å 
sikre en optimal ivaretakelse av ansvaret, på linje med den øvrige del av helsetjenesten, skal 
helseforetakene organisere bilambulansetjenesten på den måten som tjener pasientene best 
innenfor gitte økonomiske rammer. Helseforetakene avgjør om de på dette grunnlag vil drive 
bilambulansen 100 % i egen regi, eller om de ønsker å konkurranseutsette hele eller deler av 
den operative delen av tjenesten. Den helsefaglige del av båtambulansetjenesten i Helse Nord 
skal ivaretaes av helseforetakene. Ev. overtakelse av bilambulansetjenester fra nåværende 
private operatører skjer etter hvert som kontraktene med disse går ut. 
 
I tillegg ble det foreslått å stryke pkt. 6 i vedtaket. 
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Adm. direktør trakk pkt. 6 i administrasjonens forslag. Innstillingens pkt. 7 ble da til pkt. 6. 
 
Det ble gjennomført alternativ votering mellom administrasjonens og styrelederens forslag til 
pkt. 2.  
 
Administrasjonens innstilling ble vedtatt med syv stemmer mot fire stemmer som ble avgitt til 
styreleders forslag. 
 
Øvrige punkter ble enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF vil understreke at en kvalitetsmessig god, effektiv og 

desentralisert ambulansetjeneste er av stor betydning for å oppfylle målsettingen om en 
likeverdig spesialisthelsetjeneste med god tilgjengelighet uavhengig av bosted. 

 
2. Bil- og båtambulansetjenesten er i økende grad en spesialisert helsetjeneste med 

tilhørende krav til kompetanse, gjennomgående kvalitetssystemer, integrasjon og faglig 
lederskap. For å sikre en optimal ivaretakelse av ansvaret, på linje med den øvrige del av 
spesialisthelsetjenesten, skal bilambulansetjenesten og den helsefaglige del av 
båtambulansetjenesten i Helse Nord i sin helhet ivaretas av helseforetakene. Overtakelsen 
av bilambulansetjenestene skjer etter hvert som kontraktene med private drivere går ut.  
 

3. Styret erkjenner at nye myndighetskrav, krav til forsvarlighet og krav til arbeidsmiljø, vil 
medføre betydelige økonomiske utfordringer de kommende år. Dette vil øke den samlede 
omstillingsutfordringen i Helse Nord RHF og helseforetakene og skal håndteres innenfor 
tilgjengelige økonomiske rammer. 

 
4. Kompetanseutvikling og rekruttering for å sikre bemanning og god kvalitet, er kritiske 

faktorer for ambulansetjenesten i Helse Nord de kommende år. Helseforetakene må derfor 
planlegge og prioritere tiltak som sikrer nødvendig tilgang på kompetente medarbeidere 

 
5. Helseforetakene må samordne og etablere systemer for dokumentasjon og 

virksomhetsregistrering, herunder ta i bruk ressursstyringssystem for optimal effektivitet.  
 
6. Styret ber administrasjonen utrede muligheten for ytterligere samordning av ambulanse- 

og nødmeldetjenesten for å sikre god kvalitet og effektiv drift.    
 
 
STYRESAK 07-2006  KONTROLLKOMITÉ HELSE NORD RHF –  
 OPPNEVNING  
 
Styrets vedtak:  
 
1. Følgende styrerepresentanter oppnevnes til medlemmer av kontrollkomiteen: 
 

Grete Bang 
Trude Husjord 
Terje Olsen 
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2. Grete Bang velges som leder for kontrollkomiteen. 
 
3. Kontrollkomiteen oppnevnes for år 2006. Ny kontrollkomité velges i siste styremøte i 

2006. 
 
 
STYRESAK 08-2006  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Helse Finnmark HF – mediaoppslag om nytt sykehusbygg.  
- Innkalling til møte med Helse- og omsorgsdepartementet, den 10. februar 2006. 

Redegjørelse om tiltak som er vedtatt/iverksatt for å nå balansekravet m. m. 
- Møter med kommunestyrene i nedslagsfeltet til Hålogalandssykehuset HF. 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
o Internasjonal Helse – møte med utenriksminister Støre m. fl., 9. januar 2006. Status, 

videre fremdrift, organisering. 
o Hålogalandssykehuset HF – status, møte med styreleder Krüger og direktør 

Sørfonden, 12. januar 2006 (sammen med styreleder Bjørn Kaldhol) 
o Møte med kontaktutvalget for Fylkeskommunene i Nord-Norge, 16. januar 2006   
o Flyavtaler Helse Nord RHF – pressemelding, 24. januar 2006  
o Møte med Helse- og omsorgsdepartementet og kommunene fra Helgeland (Grane, 

Vefsn og Hattfjelldal) ad. Helgelandssykehuset HF Mosjøen, 30. januar 2006. 
Organisering av akuttkirurgi og fødselsomsorg. 

o Møte med ordføreren i Vega Kommune ad. båtambulansen, 31. januar 2006 
o Planlagt møte med ledelsen i Lødingen Kommune ad. rehabilitering 
o Helse- og omsorgsdepartementets vintermøte, 6. til 7. februar 2006 
o Møte med arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen ad. rekruttering av 

innvandrere  
3. Strategier for utvikling av lokalsykehusfunksjoner i Helse Nord 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering.  
 
 
STYRESAK 09-2006  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev av 13. desember 2005 fra Helsetilsynet i Nordland ad. regional 

oppsummeringsrapport etter tilsyn med kommunikasjon i helseforetak som behandler 
pasienter med gastrokirurgiske sykdommer  

2. Brev av 14. desember 2005 fra Erling Birkeland, Sortland ad. nytt sykehus i Vesterålen 
lokalisering 

3. Brev av 14. desember 2005 fra Florian Praël, Kvæfjord ad. innsparingstiltak ved 
Hålogalandssykehuset HF Harstad 

4. Brev av 14. desember 2005 fra Nordland Fylkeskommune – enstemmig uttalelse ad. et 
fullverdig tilbud ved lokalsykehusene i Nordland 
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5. Brev av 6. januar 2006 fra Lødingen kommune v/ordføreren ad. forslag om nedlegging av 

Lødingen Rehabiliteringssenter 
6. Brev av 10. januar 2006 fra Riksrevisjonen ad. internkontroll og etablering av 

internrevisjon i Helse Nord 
7. Brev av 11. januar 2006 fra Hadsel Kommune – uttalelse ad. Hålogalandssykehuset HF 
8. Brev fra KFO av 25. januar 2006 ad. krav om styrerepresentasjon og krav om 

forholdstallsvalg 
9. Brev fra Norsk Sykepleierforbund, Fagforbundet, Den norske lægeforening, Norsk 

Psykologforening og FO av 26. januar 2006 ad. krav om styrerepresentasjon og krav om 
forholdstallsvalg 

10. Brev fra Lødingen SV av 31. januar 2006 – uttalelse ad. Hålogalandssykehuset HF’s 
vedtak om å legge ned Lødingen rehabiliteringssenter 

11. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 23. januar 2006. Kopi av protokollen ble 
ettersendt. 

12. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 24. januar 2006 ad. styresamling 14. og 15. 
februar 2006. Kopi av brevet ble ettersendt. 

13. Brev fra Hurtigbåtenes Rederiforbund av 26. januar 2006 ad. ambulansebåtene i Helse 
Nord RHF. Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

14. Drøftingsprotokoll av 2. februar 2006 ad. styresak 05-2006 Konsolidert budsjett 2006. 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

15. Brev fra Hålogalandssykehuset HF Stokmarknes v/avd.overlege Kristen Olav Lind ad. 
kommentar til Bestilling 2006 til Hålogalandssykehuset HF. Kopi av brevet ble lagt frem 
ved møtestart. 

16. E-post fra NHO Nordland av 7. februar 2006 ad. behandling av utredning om framtidig 
ambulansedrift. Kopi av e-posten ble lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
I forbindelse med behandling av pkt. 1 i styresak 09-2006 ber styret administrasjonen om 
tilbakemelding ad. pkt. 1 om hvilke tiltak som er iverksatt.  
 
 
STYRESAK 10-2006  EVENTUELT 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
 
Bodø, den 8. februar 2006 
 
godkjent av Bjørn Kaldhol, 
i etterkant av styremøtet,  
den 08FEB2006 – kl. 13.00 
____________________  
Bjørn Kaldhol 
 


