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PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 14. JUNI 2006 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte i Helse Nord RHF’s lokaler i Bodø, den 14. juni 
2006 – fra kl. 09.40 til kl. 14.10. 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Grete Bang (forlot styremøte kl. 13.00 – etter styresak 41-
2006), styremedlemmer Inge Myrvoll, Tone Finnesen, Mona Søndenå, Trude L. Husjord, 
Terje Olsen (deltok fra kl. 11.20 – fra og med styresak 46-2006), Kirsti Jacobsen, Mona 
Fagerheim og Stig-Arild Stenersen. 
 
Forfall: 
Styremedlem Runar Sjåstad. 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, informasjonsdirektør Kristian 
Fanghol, direktør Finn Henry Hansen, fagdirektør Tor Ingebrigtsen, kst. økonomidirektør 
Irene Skiri og internrevisor Tor Solbjørg. 
 
 
STYRESAK 36-2006  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Sak 36-2006 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 37-2006 Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. mai 2006 
Sak 38-2006 Tertialrapport nr. 1 – 2006  
Sak 39-2006 Revidert Nasjonalbudsjett 2006 – konsekvenser for Helse Nord 
Sak 40-2006 Budsjett 2007 – premisser for drift og investeringer 

Sakspapirene ble ettersendt. Saken ble behandlet etter styresak 41-2006. 
Sak 41-2006 Ny inntektsfordelingsmodell Helse Nord 

Sakspapirene ble ettersendt. Saken ble behandlet etter styresak 47-2006.  
Sak 42-2006 Utbytte fra Sykehusapotek Nord HF  
Sak 43-2006 Salg av aksjer i RisCo AS 

Unntatt off. jf. Offl. § 5A, jf. Fvl. § 13, 1. ledd – 2) 
Sak 44-2006 AMK-struktur i Helse Nord  

Sakspapirene ble ettersendt. Saken ble trukket av administrasjonen ved 
møtestart. 

Sak 45-2006 Regionalt Brukerutvalg – prinsipper for representasjon og oppnevning 
Sak 46-2006 Styrking av spesialisthelsetilbudet i Helse Finnmark – etablering av tiltak 

i Alta  
Sak 47-2006 Omstilling ved Helgelandssykehuset Mosjøen – bakgrunn for vedtak og 

vurdering av situasjonen  
Sakspapirene ble ettersendt.  

Sak 48-2006 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
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Sak 49-2006 Referatsaker 
 1. Brev fra Nordland Fylkeskommune av 28. april 2006 med enstemmig 

uttalelse fra gruppelederne i Nordland fylkesting ad. utbygging og 
modernisering av sykehusene i Nord-Norge 

 2. Brev fra Lødingen Kommune av 5. mai 2006 med enstemmig 
uttalelse fra kommunestyret ad. rehaben i Lødingen 

 3. Brev fra Legerådet ved Hålogalandssykehuset HF Harstad ad. videre 
utvikling i Hålogaland Helseforetak 

 4. Brev fra styremedlem Mona Fagerheim av 1. juni 2006 ad. opphør av 
styreverv 

 5. Brev fra ordføreren i Vefsn Kommune av 1. juni 2006 med uttalelse 
om redusert akuttberedskap. Kopi av brevet ble lagt frem ved 
møtestart. 

 6. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 7. juni 2006. Kopi 
av protokollen ble lagt frem ved møtestart. 

 7. Brev fra avd. overlege Reidar Berntsen ved Helgelandssykehuset 
Mosjøen av 8. juni 2006 ad. vedtak om nedlegging av akuttkirurgien 
ved Helgelandssykehuset Mosjøen. Kopi av brevet ble lagt frem ved 
møtestart. 

 8. Protokoll fra drøftingsmøte, den 8. juni 2006 ad. styresak 40-2006 
Budsjett 2007 – premisser for drift og investeringer og styresak 44-
2006 AMK-struktur i Helse Nord. Kopi av protokollen ble lagt frem 
ved møtestart. 

 9. Brev fra Universitetet i Tromsø av 26. mai 2005 ad. 
undervisningsarenaen på UNN. Kopi av brevet ble lagt frem ved 
møtestart. 

 10. Brev fra allmennlegene i Sør-Varanger av 12. juni 2006 ad. nei til 
nedleggelse av AMK-sentralen i Kirkenes. Kopi av brevet ble lagt 
frem ved møtestart. 

 11. Pressemelding fra styret i Nordland FrP av 10. juni 2006 ad. 
oppløsning av Hålogalandssykehuset. Kopi av pressemeldingen ble 
lagt frem ved møtestart. 

 12. Brev fra Finnmark SV av 11. juni 2006 ad. styresak 44-2006 AMK-
struktur i Helse Nord. Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 13. Brev fra Nordland Arbeiderparti av 12. juni 2006 ad. nedlegging av 
avdelinger/strukturendringer ved lokalsykehusene i Nordland. Kopi 
av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 14. Brev fra fagmiljøet AMK Kirkenes, Helse Finnmark Klinikk 
Kirkenes av 12. juni 2006 ad. styresak 44-2006 AMK-struktur. Kopi 
av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 15. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 30. mai 2006. Kopi 
av protokollen ble lagt frem ved møtestart. 

Sak 50-2006 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
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STYRESAK 37-2006  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 3. MAI 2006 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 3. mai 2006 godkjennes.  
 
 
STYRESAK 38-2006  TERTIALRAPPORT NR. 1 – 2006  
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret godkjenner 1. tertialrapport og viser til saksutredningen for rapportering til Helse- 

og omsorgsdepartementet.  
 
2. Den økonomiske utviklingen i foretaksgruppen er svært bekymringsfull. Det vises til den 

iverksatte prosessen, og styret for Helse Nord RHF forutsetter at det identifiseres og 
iverksettes tiltak umiddelbart, slik at foretaksgruppens økonomiske resultatmål i 2006 kan 
nås. Det må forventes at tiltak i 2006 vil få konsekvenser for pasienttilbudet og ansatte.   

 
3. Tertialrapporten bekrefter den positive utvikling med opprettholdelse av tilbud til 

befolkningen på omtrent samme nivå som i 2005, og økt aktivitet innen prioriterte 
områder.  

 
4. Styret er tilfreds med at antall ventende i somatisk virksomhet reduseres. 

Ventetidsutviklingen innen rusomsorg og økt antall ventende i psykiatrien viser 
nødvendigheten av vridning i ressursbruk i foretaksgruppen. 

 
5. Styret er bekymret for den negative utviklingen i sykefraværet og de effekter dette gir i 

forhold til medarbeidere, arbeidsmiljø og kostnader. Administrasjonen bes fremlegge en 
nærmere analyse av sykefraværet med forslag til tiltak innen medio oktober 2006.  

 
 
STYRESAK 39-2006  REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2006  
 – KONSEKVENSER FOR HELSE NORD 
 
Styrets vedtak:  
 
Styret for Helse Nord RHF vedtar ny fordeling av budsjettmidler til TNF-hemmere i tråd med 
saksutredningen. 
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STYRESAK 40-2006  BUDSJETT 2007 – PREMISSER FOR DRIFT OG  
 INVESTERINGER 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 Saken ble behandlet etter styresak 41-2006. 
 
Det ble fremmet følgende forslag til endringer i administrasjonens til vedtak av Mona 
Fagerheim:  
 
- Forslag til endring av pkt. 1 i forslag til vedtak: 
 

Resultatmål for 2007 fastsettes til økonomisk balanse for alle helseforetakene. Resultatet 
måles etter strukturfond for åpningsbalansen og resultateffekt av kortere levetid av 
åpningsbalansen. Styret legger til grunn at de økonomiske rammer som tildeles er i 
samsvar med den helsepolitiske bestilling og de oppgaver som skal løses. Resultatmål for 
det enkelte helseforetak for 2007 fastsettes slik:  

 
- Foreslår at pkt. 3 i forslag til vedtak strykes. 
 
- Forslag om tillegg i pkt. 5 i vedtaket: 
 

Styret ber om at administrasjonen, så snart det er praktisk mulig, fremlegger 
dokumentasjon på konkret omstillingspotensiale knyttet til dagbasert virksomhet og 
vridning fra kirurgi til medisinsk fagområde.  

 
- Tilleggsforslag til pkt. 6 i forslag til vedtak: 
 

Investeringsrammen for 2007 fastsettes foreløpig til 550 mill. kroner for Helse Nord 
samlet forutsatt en låneramme på 300 mill. kroner. Investeringsrammen vil vurderes 
utvidet høsten 2006 dersom den økonomiske utviklingen tilsier dette. 
 
Investeringstiltak fremgår av spesifikasjon; jf. Vedlegg 2 i utredningen. 
 
Styret understreker betydningen av god kvalitet på bygningsmasse og teknisk utstyr for 
opprettholdelse av en fullverdig og konkurransedyktig spesialisthelsetjeneste for 
befolkningen i Nord-Norge. 

 
 
Administrasjonen hadde lagt frem følgende forslag til vedtak (med noen endringer som 
ble gjort under styrets behandling): 
 
1. Resultatmål for 2007 fastsettes til økonomisk balanse for alle helseforetakene. Resultatet 

måles etter strukturfond for åpningsbalansen og resultateffekt av kortere levetid av 
åpningsbalansen. Styret legger til grunn at de økonomiske rammer som tildeles er i 
samsvar med den helsepolitiske bestilling og de oppgaver som skal løses. Resultatmål for 
det enkelte helseforetak for 2007 fastsettes slik:  
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Resultatmål
Herav belastes 
strukturfond

Effekt av 
kortere 
levetid

Korrigert 
st.mål

Finnmark 14 700         14 400               300              0
UNN 47 600         47 600               0
Hålogaland 31 000         24 500               6 500           0
NLSH 26 200         18 900               7 300           0
Helgeland 9 300           9 300                 0
RHF -               -                     -               0
Apoteket (2 000)          -                     -               (2 000)          
Sum 126 800       114 700             14 100         (2 000)          

Resultatmål      
(alle tall i 1000 kr)

2007

 
 

Enstemmig vedtatt. 
 

2. Helseforetakene skal i planleggingen for 2007 iverksette konkrete tiltak for 
omstrukturering av tjenestetilbudet. Prioriterte pasientgrupper skal skjermes og enkelte 
fagområder vil bli gjenstand for sentralisering. Helse Nord RHF utreder følgende tiltak 
som kan få økonomisk effekt for helseforetakene: 

 
o Strukturelle endringer innen laboratoriefag og barnemedisin 
o Organisering av ortopedi og enkelte kirurgiske prosedyrer 
o Organisering og foretaksstruktur innen prehospital akuttmedisin, herunder AMK-

struktur 
o Vaktsamarbeid innen radiologi mellom sykehus i samme foretak og mellom 

foretakene 
 

Enstemmig vedtatt. 
 
3. På grunn av store økonomiske omstillingsutfordringer kan det bli nødvendig å utsette 

iverksetting/opptrapping av de fleste nye tiltak innenfor fagplanene. Allerede igangsatte 
tiltak innenfor kronikeromsorgen i 2006 fullfinansieres i 2007.  
 
Vedtatt med seks mot tre stemmer. 

 
4. I planlegging for endelig budsjett 2007 skal helseforetakene ta utgangspunkt i 

rammetilskudd pr. formål som vist i vedlegg 1 og 3. 
 
Enstemmig vedtatt. 

 
5. Helseforetakene skal planlegge med somatisk aktivitet (ISF og poliklinikk) på samme nivå 

som 2005. Helse Nord RHF vil i denne forbindelse iverksette et regionalt arbeid med 
prioriteringer som blant annet har som mål å hindre uønsket vekst innen somatisk 
virksomhet. Det skal planlegges med økt dagbasert virksomhet og vridning fra kirurgi til 
medisinsk fagområde. 
 
For psykisk helsevern skal det planlegges med vekst minst i tråd med opptrappingsplan. 

 
Styret ber om at administrasjonen, så snart det er praktisk mulig, fremlegger 
dokumentasjon på konkret omstillingspotensiale knyttet til dagbasert virksomhet og 
vridning fra kirurgi til medisinsk fagområde.  

 
Enstemmig vedtatt. 
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6. Investeringsrammen for 2007 fastsettes foreløpig til 550 mill. kroner for Helse Nord 

samlet forutsatt en låneramme på 300 mill. kroner. Investeringsrammen vil vurderes 
utvidet høsten 2006 dersom den økonomiske utviklingen tilsier dette. 
 
Investeringstiltak fremgår av spesifikasjon; jf. vedlegg 2 i utredningen 

 
Styret understreker betydningen av god kvalitet på bygningsmasse og teknisk utstyr for 
opprettholdelse av en fullverdig og konkurransedyktig spesialisthelsetjeneste for 
befolkningen i Nord-Norge. 

 
Enstemmig vedtatt. 

 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Resultatmål for 2007 fastsettes til økonomisk balanse for alle helseforetakene. Resultatet 

måles etter strukturfond for åpningsbalansen og resultateffekt av kortere levetid av 
åpningsbalansen. Styret legger til grunn at de økonomiske rammer som tildeles er i 
samsvar med den helsepolitiske bestilling og de oppgaver som skal løses. Resultatmål for 
det enkelte helseforetak for 2007 fastsettes slik:  

 
 

   

Resultatmål
Herav belastes 
strukturfond

Effekt av 
kortere 
levetid

Korrigert 
st.mål

Finnmark 14 700         14 400               300              0
UNN 47 600         47 600               0
Hålogaland 31 000         24 500               6 500           0
NLSH 26 200         18 900               7 300           0
Helgeland 9 300           9 300                 0
RHF -               -                     -               0
Apoteket (2 000)          -                     -               (2 000)          
Sum 126 800       114 700             14 100         (2 000)          

Resultatmål      
(alle tall i 1000 kr)

2007

 
 
2. Helseforetakene skal i planleggingen for 2007 iverksette konkrete tiltak for 

omstrukturering av tjenestetilbudet. Prioriterte pasientgrupper skal skjermes og enkelte 
fagområder vil bli gjenstand for sentralisering. Helse Nord RHF utreder følgende tiltak 
som kan få økonomisk effekt for helseforetakene: 

 
o Strukturelle endringer innen laboratoriefag og barnemedisin 
o Organisering av ortopedi og enkelte kirurgiske prosedyrer 
o Organisering og foretaksstruktur innen prehospital akuttmedisin, herunder AMK-

struktur 
o Vaktsamarbeid innen radiologi mellom sykehus i samme foretak og mellom 

foretakene 
 
3. På grunn av store økonomiske omstillingsutfordringer kan det bli nødvendig å utsette 

iverksetting/opptrapping av de fleste nye tiltak innenfor fagplanene. Allerede igangsatte 
tiltak innenfor kronikeromsorgen i 2006 fullfinansieres i 2007.  
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4. I planlegging for endelig budsjett 2007 skal helseforetakene ta utgangspunkt i 

rammetilskudd pr. formål som vist i vedlegg 1 og 3. 
 

5. Helseforetakene skal planlegge med somatisk aktivitet (ISF og poliklinikk) på samme nivå 
som 2005. Helse Nord RHF vil i denne forbindelse iverksette et regionalt arbeid med 
prioriteringer som blant annet har som mål å hindre uønsket vekst innen somatisk 
virksomhet. Det skal planlegges med økt dagbasert virksomhet og vridning fra kirurgi til 
medisinsk fagområde. 
 
For psykisk helsevern skal det planlegges med vekst minst i tråd med opptrappingsplan. 

 
Styret ber om at administrasjonen, så snart det er praktisk mulig, fremlegger 
dokumentasjon på konkret omstillingspotensiale knyttet til dagbasert virksomhet og 
vridning fra kirurgi til medisinsk fagområde.  

 
6. Investeringsrammen for 2007 fastsettes foreløpig til 550 mill. kroner for Helse Nord 

samlet forutsatt en låneramme på 300 mill. kroner. Investeringsrammen vil vurderes 
utvidet høsten 2006 dersom den økonomiske utviklingen tilsier dette. 
 
Investeringstiltak fremgår av spesifikasjon; jf. vedlegg 2 i utredningen 

 
Styret understreker betydningen av god kvalitet på bygningsmasse og teknisk utstyr for 
opprettholdelse av en fullverdig og konkurransedyktig spesialisthelsetjeneste for 
befolkningen i Nord-Norge. 

 
Protokolltilførsel til styresak 40-2006: 
 
- Stemmeforklaring til pkt. 3 i vedtaket: 
 

De ansattes representanter i styret for Helse Nord RHF finner det uakseptabelt at 
iversetting/opptrapping av omfattende fagplaner, som det etter eiers krav har vært brukt 
mye tid og ressurser på å utarbeide og som har bred konsensus i fagmiljøene, blir utsatt. 

 
Kirsti Jacobsen /s/  Mona Fagerheim /s/   Stig-Arild Stenersen /s/ 
 
 
STYRESAK 41-2006  NY INNTEKTSFORDELINGSMODELL  
 HELSE NORD 
 Sakspapirene ble ettersendt.  
 Saken ble behandlet etter styresak 47-2006. 
 
Det ble fremmet følgende forslag til punkt 1 i vedtaket av Inge Myrvoll:  
 
1. Den fremlagte inntektsmodellen er retningsgivende. Det foretas en gradvis innføring, slik 

at for budsjettet for 2007 gis det en effekt på 40 %.  
 
Forslaget falt mot to stemmer. 
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Administrasjonen hadde lagt frem følgende forslag: 
 
1. Styret tar den fremlagte inntektsmodellen til orientering. I det videre arbeidet må en sikre 

at det blir tatt tilbørlig hensyn til den basisstrukturen som er fastlagt. 
 

Vedtatt med åtte mot to stemmer. 
 
2. I arbeidet med å utvikle modellen skal fokus rettes mot spilleregler som styrker 

samhandling, samarbeid og effektiv ressursutnyttelse. 
 

Enstemmig vedtatt. 
 
3. Inntektsfordelingsmodellen skal utvikles videre. Det forutsettes at helseforetakene 

involveres i arbeidet. Det fremmes ny sak til styret våren 2007. 
 

Enstemmig vedtatt. 
 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret tar den fremlagte inntektsmodellen til orientering. I det videre arbeidet må en sikre 

seg at det blir tatt tilbørlig hensyn til den basisstrukturen som er fastlagt. 
 
2. I arbeidet med å utvikle modellen skal fokus rettes mot spilleregler som styrker 

samhandling, samarbeid og effektiv ressursutnyttelse. 
 
3. Inntektsfordelingsmodellen skal utvikles videre. Det forutsettes at helseforetakene 

involveres i arbeidet. Det fremmes ny sak til styret våren 2007. 
 
 
STYRESAK 42-2006  UTBYTTE FRA SYKEHUSAPOTEK NORD HF 
 
Styrets vedtak:  
 
Styret i Helse Nord RHF vedtar at mottatt utbytte fra Sykehusapotek Nord fordeles til 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF med kr 500 000 til hver av 
foretakene. 
 
 
STYRESAK 43-2006  SALG AV AKSJER I RISCO AS 
 Unntatt off. jf. Offl. § 5A, jf. Fvl. § 13, 1. ledd – 2) 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Helse Nord RHF selger sine aksjer i RisCo AS. Aksjene selges til VitaCom AS for kr 

650 000,- 
 
2. Administrerende direktør gis fullmakt til å underskrive salgsavtale. 
 
 
STYRESAK 44-2006  AMK-STRUKTUR I HELSE NORD 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 Saken ble trukket av administrasjonen ved møtestart. 
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STYRESAK 45-2006  REGIONALT BRUKERUTVALG – PRINSIPPER  
 FOR REPRESENTASJON OG OPPNEVNING 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret slutter seg til at framtidig representasjon og oppnevning av Regionalt brukerutvalg i 

Helse Nord RHF skal skje etter de hovedprinsipper som beskrives i saksfremlegget.  
 

Styret i Helse Nord RHF utnevner leder og nestleder av og blant de oppnevnte 
medlemmer. 

 
2. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF settes sammen på følgende måte: 
 

− 5 representanter, oppnevnes blant de foreslåtte kandidatene fra FFO i regionen  
− 2 representanter, oppnevnes blant de foreslåtte kandidatene fra SAFO i regionen 
− 2 representanter, oppnevnes blant de foreslåtte kandidatene fra de fylkeskommunale 

eldrerådene i regionen 
− 1 representant fra satsingsområde, for perioden 2006-2008: rusorganisasjonene 

 
3. Det etableres en ordning med vararepresentanter i rekkefølge for hver gruppe som har 

forslagsrett. Også vararepresentanter utnevnes av styret i Helse Nord RHF. 
 
4. Nytt Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevnes i egen sak høsten 2006 i tråd 

med styrets anbefaling.  
 
5. Administrasjonen bes om å fremme ny styresak om brukerutvalget skal være representert 

med observatør i styret. 
 
 
STYRESAK 46-2006  STYRKING AV SPESIALISTHELSETILBUDET 

I HELSE FINNMARK – ETABLERING AV 
TILTAK I ALTA 

 
Det ble fremmet følgende forslag av Kirsti Jacobsen:  
 
2. Styret ber om at saken ses i sammenheng med ”Plan for avtalespesialister i Helse Nord 

2007-2015” og innarbeides i behandlingen av denne. 
 

Forslaget falt mot tre stemmer. 
 
Administrasjonen hadde lagt frem følgende forslag: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF erkjenner behovet for å styrke tilbudet av spesialisthelsetjenester 

i Helse Finnmark for befolkningen i Alta.  
 

Enstemmig vedtatt. 
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2. Styret i Helse Nord RHF vedtar at det opprettes tre avtalehjemler for private spesialister, 

lokalisert til Alta. Det opprettes en hjemmel innen hver av spesialitetene gynekologi, 
øyensykdommer og ØNH (øre-, nese- halssykdommer). Det forutsettes at avtalene 
utformes på måter som stimulerer og sikrer nært samarbeid med Helse Finnmark og 
Helsesenteret i Alta.  

 
Vedtatt med syv mot tre stemmer. 

 
3. Det opprettes en ny overlegehjemmel i indremedisin med oppgaver innen sykestuemedisin 

og medisinsk poliklinikk. Hjemmelen organiseres under Helse Finnmark og lokaliseres til 
Alta. 

 
Vedtatt med syv mot tre stemmer. 

 
4. Helse Finnmark HF forutsettes å ta det finansielle ansvaret som følger med opprettelse av 

ny overlegehjemmel i indremedisin lokalisert til Alta, mens Helse Nord RHF tar det 
økonomiske ansvaret for etablering av de tre hjemlene for avtalespesialister, i første 
omgang fram til 2008. Meromkostningene for Helse Nord RHF beløper seg til NOK 
428 000 i 2006 og NOK 1 712 000 i 2007. 

 
Vedtatt med syv mot tre stemmer. 

 
5. I henhold til reguleringsregimet i regi av Nasjonalt Råd, dekkes de nye hjemlene i første 

omgang gjennom omdisponeringer av hjemler i Helse Nord RHF og Helse Finnmark. 
Regularisering av hjemlene må vurderes i forbindelse med søknadsprosessen til Nasjonalt 
Råd ved tildeling av hjemler for 2007.   

 
Vedtatt med syv mot tre stemmer. 

 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF erkjenner behovet for å styrke tilbudet av spesialisthelsetjenester 

i Helse Finnmark for befolkningen i Alta.  
 
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar at det opprettes tre avtalehjemler for private spesialister, 

lokalisert til Alta. Det opprettes en hjemmel innen hver av spesialitetene gynekologi, 
øyensykdommer og ØNH (øre-, nese- halssykdommer). Det forutsettes at avtalene 
utformes på måter som stimulerer og sikrer nært samarbeid med Helse Finnmark og 
Helsesenteret i Alta.  

 
3. Det opprettes en ny overlegehjemmel i indremedisin med oppgaver innen sykestuemedisin 

og medisinsk poliklinikk. Hjemmelen organiseres under Helse Finnmark og lokaliseres til 
Alta. 

 
4. Helse Finnmark HF forutsettes å ta det finansielle ansvaret som følger med opprettelse av 

ny overlegehjemmel i indremedisin lokalisert til Alta, mens Helse Nord RHF tar det 
økonomiske ansvaret for etablering av de tre hjemlene for avtalespesialister, i første 
omgang fram til 2008. Meromkostningene for Helse Nord RHF beløper seg til NOK 
428 000 i 2006 og NOK 1 712 000 i 2007. 
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5. I henhold til reguleringsregimet i regi av Nasjonalt Råd, dekkes de nye hjemlene i første 

omgang gjennom omdisponeringer av hjemler i Helse Nord RHF og Helse Finnmark. 
Regularisering av hjemlene må vurderes i forbindelse med søknadsprosessen til Nasjonalt 
Råd ved tildeling av hjemler for 2007.   

 
 
STYRESAK 47-2006  OMSTILLING VED HELGELANDSSYKEHUSET 
 MOSJØEN – BAKGRUNN FOR VEDTAK OG  
 VURDERING AV SITUASJONEN 
 
Det ble fremmet følgende forslag av Stig-Arild Stenersen:  
 
1. Styret i Helse Nord RHF ber styret i Helgelandssykehuset HF om inntil videre å avvente 

iverksetting av vedtak i fra styremøtet 18.juni 2003 og vedtak i fra foretaksmøtet 19.juni 
2003 om nedleggelse av døgnkontinuerlig kirurgisk akuttberedskap ved sykehuset i 
Mosjøen.   

 
2. Dersom konklusjonene i fra Helse Nord sitt prosjekt ”strategi for lokalsykehusenes 

funksjon” tilsier at døgnkontinuerlig kirurgisk akuttberedskap er nødvendig for at våre 
lokalsykehus skal yte befolkningen et helhetlig behandlingstilbud skal vedtaket av 18.juni 
2003 tas opp til ny vurdering i styret for Helse Nord RHF.  

 
Forslaget falt mot fire stemmer. 
 
Administrasjonen hadde lagt frem følgende forslag:  
 
Styret i Helse Nord viser til saksutredningen og til tidligere beslutninger i saken, og tar saken 
til orientering.  
 
Vedtatt med seks mot fire stemmer. 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord viser til saksutredningen og til tidligere beslutninger i saken, og tar saken 
til orientering.  
 
 
STYRESAK 48-2006  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Hålogalandssykehuset HF – møter med ordførere i vertskommunene Hadsel, Harstad 
og Narvik, den 6. og 7. juni 2006  

- Møte med Nord-Norgebenken på Stortinget, den 22. mai 2006  
- Møte i lønnsrådet ad. avlønning av toppledere – styrets leder og nestleder møter i 

første møte 
- Foretaksmøte, den 30. mai 2006 – informasjon  

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
o Status økonomi – budsjettmøter m/HF-ene (mai/juni 2006)  
o Internkontroll – oppfølging av tilsynsrapporter 
o Møte med folkebevegelsen for lokalsykehus, den 15. mai 2006 
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o Møte med Kontaktutvalget for Fylkeskommunene i Nord-Norge, den 15. mai 2006 
o Styresak 34-2006/4 – avklaring spørsmål ad. ant. pasienter i Maxi-Taxi 
o Lødingen Rehabiliteringssenter – orientering status 
o Struktur i Helse Nord – foretaksgrenser 
o Nasjonalt Råd ad. rekrutteringsprosjektet i Finnmark 
o Desentralisert spesialisthelsetjeneste – status og oppfølging 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering.  
 
 
STYRESAK 49-2006  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker:  
 
1. Brev fra Nordland Fylkeskommune av 28. april 2006 med enstemmig uttalelse fra 

gruppelederne i Nordland fylkesting ad. utbygging og modernisering av sykehusene i 
Nord-Norge tittel 

2. Brev fra Lødingen Kommune av 5. mai 2006 med enstemmig uttalelse fra kommunestyret 
ad. rehaben i Lødingen 

3. Brev fra Legerådet ved Hålogalandssykehuset HF Harstad ad. videre utvikling i 
Hålogaland Helseforetak 

4. Brev fra styremedlem Mona Fagerheim av 1. juni 2006 ad. opphør av styreverv 
5. Brev fra ordføreren i Vefsn Kommune av 1. juni 2006 med uttalelse om redusert 

akuttberedskap. Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 
6. Protokoll fra møte i Regionalt Brukerutvalg, den 7. juni 2006. Kopi av protokollen ble 

lagt frem ved møtestart. 
7. Brev fra avd. overlege Reidar Berntsen ved Helgelandssykehuset Mosjøen av 8. juni 2006 

ad. vedtak om nedlegging av akuttkirurgien ved Helgelandssykehuset Mosjøen. Kopi av 
brevet ble lagt frem ved møtestart. 

8. Protokoll fra drøftingsmøte, den 8. juni 2006 ad. styresak 40-2006 Budsjett 2007 – 
premisser for drift og investeringer og styresak 44-2006 AMK-struktur i Helse Nord. Kopi 
av protokollen ble lagt frem ved møtestart. 

9. Brev fra Universitetet i Tromsø av 26. mai 2005 ad. undervisningsarenaen på UNN. Kopi 
av brev ble lagt frem ved møtestart. 

10. Brev fra allmennlegene i Sør-Varanger av 12. juni 2006 ad. nei til nedleggelse av AMK-
sentralen i Kirkenes. Kopi av brev ble lagt frem ved møtestart. 

11. Pressemelding fra styret i Nordland FrP av 10. juni 2006 ad. oppløsning av 
Hålogalandssykehuset. Kopi av pressemeldingen ble lagt frem ved møtestart. 

12. Brev fra Finnmark SV av 11. juni 2006 ad. styresak 44-2006 AMK-struktur i Helse Nord. 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

13. Brev fra Nordland Arbeiderparti av 12. juni 2006 ad. nedlegging av 
avdelinger/strukturendringer ved lokalsykehusene i Nordland. Kopi av brevet ble lagt frem 
ved møtestart. 

14. Brev fra fagmiljøet AMK Kirkenes, Helse Finnmark Klinikk Kirkenes av 12. juni 2006 
ad. styresak 44-2006 AMK-struktur. Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

15. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 30. mai 2006. Kopi av protokollen ble 
lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering. 
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STYRESAK 50-2006  EVENTUELT 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
 
Bodø, den 14. juni 2006 
 
godkjent av Bjørn Kaldhol, 
i etterkant av styremøtet,  
den 14JUN2006 – kl. 14.10 
____________________  
Bjørn Kaldhol 
 


