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PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 20. JUNI 2006 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte i Helse Nord RHF’s lokaler i Bodø, den 20. juni 
2006 – fra kl. 10.00 til kl. 11.00. 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Grete Bang, styremedlemmer Inge Myrvoll, Tone 
Finnesen, Mona Søndenå, Terje Olsen, Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes og Stig-Arild 
Stenersen. 
 
På telefon: 
Styremedlem Trude L. Husjord og Runar Sjåstad. 
 
Forfall:  
Styremedlem Mona Fagerheim.  
 
Varamedlem Kari B. Sandnes møtte i hennes fravær. 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, informasjonsdirektør Kristian 
Fanghol, direktør Finn Henry Hansen, fagdirektør Tor Ingebrigtsen, kst. økonomidirektør 
Irene Skiri, internrevisor Tor Solbjørg og juridisk rådgiver Jens E. Johnsen. 
 
 
STYRESAK 51-2006  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Sak 51-2006 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 52-2006 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. juni 2006 
Sak 53-2006 Hålogalandssykehuset HF – ny organisering 
Sak 54-2006 Eventuelt 

- Boligsalg i Helse Finnmark, jf. styresak 25/2006 og 26/2006 i Helse 
Finnmark HF – behandlet i styremøte i Helse Finnmark HF, den 29. 
mai 2006  

- Orientering fra kontrollkomiteens leder, Grete Bang 
- Møte i Lønnsrådet, den 19. juni 2006 – informasjon fra styreleder 

 
Styrets vedtak:
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  

 
Postadresse: Besøksadr.: Telefon: Telefax: www.helse-nord.no 
Helse Nord RHF Sjøgata 10 75 51 29 00 75 51 29 01 Epost: postmottak@helse-nord.no 
     
8038 BODØ    Organisasjonsnummer:  883 658 752 
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STYRESAK 52-2006  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 14. JUNI 2006 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 14. juni 2006 godkjennes.  
 
 
STYRESAK 53-2006  HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF  
 – NY ORGANISERING  
 
Ved møtestart ble det lagt frem flere referatsaker i forbindelse med denne styresaken. 
Følgende dokumenter ble lagt frem: 
 
− E-post med vedlagt brev fra ambulansepersonellet i kommunene Andøy, Bø og Øksnes av 

11. juni 2006 ad. organisering av de prehospitale tjenestene i Hålogalandssykehuset HF 
− E-post fra Sør-Troms Regionråd av 13. juni 2006 med uttalelse ad. fremtiden til Harstad 

Sykehus 
− Brev fra Harstad Arbeiderparti av 15. juni 2006 med uttalelse ad. oppløsning av 

Hålogalandssykehuset HF 
− Referat fra møte med foretakstillitsvalgte i Hålogalandssykehuset HF, den 16. juni 2006 
− Protokoll fra møte i arbeidsutvalget Regionalt Brukerutvalg, den 19. juni 2006 
− E-post fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 19. juni 2006 ad. styresak 53-2006 

om avvikling av Hålogalandssykehuset HF som eget foretak 
− Brev fra Vesterålen Regionråd av 19. juni 2006 ad. Hålogalandssykehuset HF – ny 

organisering 
− Protokoll fra informasjonsmøte med tillitsvalgte ved Universitetssykehuset Nord-Norge 

HF av 19. juni 2006 
− Protokoll fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Helse Nord RHF – konserntillitsvalgte, 

den 19. juni 2006  
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF må med beklagelse konstatere at forutsetningene for å videreføre 

Hålogalandssykehuset HF som eget helseforetak ikke er til stede. 
 
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar derfor at Hålogalandssykehuset HF avvikles som eget 

helseforetak fra 1. januar 2007. Formell oppløsning og avvikling av helseforetaket vedtas 
av foretaksmøtet i Hålogalandssykehuset HF, etter styremøtet i Helse Nord RHF, den 6. 
september 2006.  

 
3. Stokmarknes sykehus med tilhørende enheter organiseres som del av Nordlandssykehuset 

HF med virkning fra 1. september 2006.  
 
4. Harstad sykehus og Narvik sykehus organiseres som del av Universitetssykehuset Nord-

Norge HF med virkning fra 1. januar 2007. I perioden 1.9.2006 – 31.12.2006 videreføres 
disse enheter som Hålogalandssykehuset HF.  

 
5. Ny organisering gjennomføres i tråd med prinsippene for virksomhetsoverdragelse. 
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6. Hålogalandssykehuset HF ivaretar ansvar for de prehospitale tjenester også for 

Stokmarknes sykehus fram til nødvendige forberedelser for overføring av denne tjenesten 
til Nordlandssykehuset HF er gjennomført.  Det etableres et prosjekt mellom de berørte 
helseforetakene for å forberede overføringen av denne oppgaven. Det forutsettes at 
prosjektet er avsluttet innen 15. november med sikte på endelig behandling i styrene for 
Hålogalandssykehuset HF, Nordlandssykehuset HF og Helse Nord RHF i desember 2006.  

   
7. Styret i Helse Nord RHF forutsetter at de foreslåtte endringer av foretaksstrukturen 

ledsages av en grundig gjennomgang av de medisinske funksjoner ved de enkelte 
sykehusenheter i nåværende Hålogalandssykehuset HF. Det forutsettes videre at disse 
sykehusene skal ivareta basale lokalsykehusfunksjoner for befolkningen i nedslagsfeltet.  

 
8. I samarbeid med Helse Nord RHF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF etableres et 

omstillings- og tilpasningsprosjekt for sykehusene i Narvik og Harstad, med sikte på å 
forberede og forenkle integreringen i Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
Prosjektgruppen oppnevnes av og rapporterer fortløpende til adm. direktør i Helse Nord 
RHF, og styret i Helse Nord RHF holdes orientert om status og fremdrift i prosessen. 

 
9. Styret i Helse Nord RHF forutsetter at omorganiseringen også medfører 

samordningsgevinster i f. t. administrative og andre ikke-medisinske servicefunksjoner og 
at slike gevinster realiseres.  

 
10. Styret gir sin tilslutning til de prinsipper og fremgangsmåter som er foreslått lagt til grunn 

for splitting av budsjett og balanse og fordeling av felles stabsressurser.  
 
11. Styret forutsetter at det etableres et nært samarbeid med arbeidstakernes organisasjoner på 

alle nivå slik at nødvendig informasjon tilflyter berørte parter og god medvirkning kan 
ivaretas, jfr. Hovedavtalens bestemmelser.   

 
12. Sak om justering av styresammensetningen for de berørte helseforetak, heri 

avviklingsstyre, fremmes i ordinært styremøte, den 6. september 2006 og vedtas endelig i 
foretaksmøte med de berørte foretak i umiddelbar etterkant av styremøtet. 

 
13. Styret forutsettes løpende orientert om status mht oppfølging og iverksetting av styrets 

vedtak i denne saken.    
 
Enstemmig vedtatt.  
 
 
STYRESAK 50-2006  EVENTUELT 
 
1. Administrasjonen fremmet sak om boligsalg i Helse Finnmark, jf. styresak 25/2006 og 

26/2006 som ble behandlet i styremøte i Helse Finnmark HF, den 29. mai 2006.  
 

Styrets vedtak: 
 
Styret tar saken til orientering. 
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2. Kontrollkomiteens leder, Grete Bang, orienterte om følgende saker som ble behandlet av 

kontrollkomiteen i møte, den 30. mai 2006: 
 

- Orientering om internrevisjonens arbeid 
- Internrevisjonens årsplan – prioritering av arbeidet: 

- utforming og oppfølging av styringsdokumenter 
- pasientjournaler – tilgang og tilstrekkelig dokumentasjon 
- utmelding av KLP 
- m. fl. 

- Internrevisjonens oppgaver og arbeidsform 
- Internrevisjonens ressurser og bemanning fremover. Engasjementsstilling omgjøres til 

fast stilling. 
- Protokoll fra møtet i kontrollkomiteen legges frem for styret i Helse Nord RHF. 

 
Styrets vedtak: 
 
Styret tar saken til orientering. 

 
3. Møte i Lønnsrådet, den 19. juni 2006 – informasjon fra styreleder Bjørn Kaldhol 
 

Styrets vedtak: 
 
Styret tar saken til orientering. 

 
 
Bodø, den 20. juni 2006 
 
godkjent av Bjørn Kaldhol, 
i etterkant av styremøtet,  
den 20JUN2006 – kl. 11.10 
____________________  
Bjørn Kaldhol 
 
 
 


