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PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 6. SEPTEMBER 2006 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Helse Finnmark HF, Klinikk Kirkenes,  
Dr Palmstrøms v 15 i Kirkenes, den 6. september 2006 – fra kl. 14.35 til kl. 18.30. 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Grete Bang, styremedlemmer Inge Myrvoll, Tone 
Finnesen, Mona Søndenå, Trude L. Husjord, Runar Sjåstad, Terje Olsen, Kirsti Jacobsen, Kari 
B. Sandnes og Stig-Arild Stenersen. 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, informasjonsdirektør Kristian 
Fanghol, økonomidirektør Jann-Georg Falch, fagdirektør Tor Ingebrigtsen, direktør Finn 
Henry Hansen og internrevisor Tor Solbjørg. 
 
Administrasjonen fratrådte under behandling av styresak 57-2006. 
 
 
STYRESAK 55-2006  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Sak 55-2006 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 56-2006 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. juni 2006 
Sak 57-2006 Lønnsjustering adm. direktør 

Saken er unntatt off., jfr. Offl § 5a/6.2.a. 
Sak 58-2006 Hålogalandssykehuset HF, ny organisering, jf. styresak 53-2006 – valg 

av styrer i de berørte helseforetakene 
Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart, og saken ble behandlet i lukket 
møte, jf. § Offl. § 5. 

Sak 59-2006 Møteplan 2007 
Sak 60-2006 Økonomiske rammer – tilpasninger i aktivitet og bemanning 

Sakspapirene ettersendes. 
Sak 61-2006 Sykefravær – analyse og tiltak 
Sak 62-2006 Revisjon av drifts- og investeringsrammer II 2006 
Sak 63-2006 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Hålogalandsprosjektet – status  
 4. Nordområdeutvalget helse – rapport 1.9.2006 
Sak 64-2006 Plan for internrevisjon 2006 
Sak 65-2006 Plan for avtalespesialister i Helse Nord 2007-2015, desentralisering og 

ambulering 
Sak 66-2006 Nasjonal strategi for psykisk helsevern 
Sak 67-2006 Referatsaker 
 1. Protokoll fra Kontrollkomiteens møter, den 10. mars 2006 og 30. mai 

2006 
 2. Brev fra Vest-Finnmark Regionråd av 28. juni 2006 til statsråd Sylvia 

Brustad ad. den økonomiske situasjonen i Helse Finnmark 
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 3. Brev fra Helse Nords regionale brukerutvalg av 22. august 2006 til 

Helse- og omsorgsdepartementet med uttalelse ad. den økonomiske 
situasjonen 

 4. Styresak 61-2006 Sykefravær – analyse og tiltak, vedlegg 3 
Kopi av dokumentet ble lagt frem ved møtestart.  

 5. Brev fra Hammerfest Kommune av 28. august 2006 ad. Helse 
Finnmarks økonomiske situasjon 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 6. Brev fra alle konserntillitsvalgte i NAVO til helseminister Sylvia 
Brustad av 5. september 2006 med uttalelse ”For ensidig fokus på 
budsjettbalanse i helseforetakene” 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 7. Drøftingsprotokoll fra møte, den 4. september 2006 ad. styresak 60-
2006 og 61-2006. 
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart. 

 8. Brev fra ansattevalgte styremedlemmer i Nordlandssykehuset HF av 
1. september 2006 ad. krav om økt antall ansattes representanter i 
styret.  
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

Sak 68-2006 Eventuelt 
Ansattes representasjon i helseforetakene 
Luftambulansetjenesten ANS – arbeids- og hviletidsbestemmelser 

Sak 69-2006 Valg av styret i Sykehusapotek Nord HF, jf. helseforetaksloven § 21 
Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart, og saken ble behandlet i lukket 
møte, jf. § Offl. § 5. Saken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 
58-2006. 

 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
STYRESAK 56-2006  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 20. JUNI 2006 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 20. juni 2006 godkjennes.  
 
Enstemmig vedtatt. 
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STYRESAK 57-2006  LØNNSJUSTERING ADM. DIREKTØR 
 Saken ble behandlet unntatt off., jfr. Offl § 5a/6.2.a. 
 
Styrets vedtak:  
 
Adm. direktørs årslønn fastsettes til kr. 1 400 000,- med virkning fra 1. juli 2006.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
STYRESAK 58-2006  HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF, NY 
  ORGANISERING, JF. STYRESAK 53-2006 –  
  VALG AV STYRER I DE BERØRTE  
  HELSEFORETAKENE 
  Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart, og saken ble  
  behandlet i lukket møte, jf. § Offl. § 5. 
 
Styrets vedtak:  
 
Nye styrer i helseforetakene velges som følger: 
 

Hålogalandssykehuset HF – avviklingsstyre  
 
For perioden 7. september 2006 til 31. desember 2006 velges følgende 
styremedlemmer: 

 
Pål Krüger, styreleder 
Åshild Bendiktsen, nestleder 
Ivar Østberg, styremedlem 
Randi Steinli Pedersen, styremedlem (ansattevalgt) 
Ole Edvard Gabrielsen, styremedlem (ansattevalgt) 

 
Nordlandssykehuset HF 
 

For perioden 7. september 2006 til avholdelse av foretaksmøte i juni 2008 velges 
følgende styremedlemmer:  
 
Bjørn Kjensli, Vestvågøy   
Anne Husebekk, Tromsø   
Finn Henry Hansen, Bodø   
Tor Valle, V, Hamarøy 
Anne-Ma Vik, SV, Bø i Vesterålen 
Randi Myrvang Næss, KrF, Meløy 
Øyvind Mathisen, AP, Bodø 

 
Som styreleder velges Bjørn Kjensli, og som nestleder velges Anne Husebekk. 

 
Styrene oppnevnes i foretaksmøte med henholdsvis Hålogalandssykehuset HF og 
Nordlandssykehuset HF, den 7. september 2006.  
 
Enstemmig vedtatt. 
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STYRESAK 59-2006  MØTEPLAN 2007 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Møteplan for 2007 godkjennes som følger: 
 
Møter Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
Styremøte  7  14  2 18  22  10 7 12 
Styreseminar   14-15       10-11   
Foretaksmøte x    x        
 

• 7. februar 2007:  Tromsø 
• 14. mars 2007:  Bodø 
• 14. – 15. mars 2007: Bodø (styreseminar) 
• 2. mai 2007:  Mosjøen 
• 18. juni 2007:  Bodø 
• 22. august 2007:  Hammerfest 
• 10. oktober 2007:  Tromsø 
• 10. – 11. oktober 2007: Tromsø (styreseminar) 
• 7. november 2007:  Lofoten 
• 12. desember 2007:  Tromsø 

 
2. Helseforetakene bes om å planlegge sine møter ut fra vedtatt møteplan.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
STYRESAK 60-2006  ØKONOMISKE RAMMER – TILPASNINGER I  
 AKTIVITET OG BEMANNING 
 
Administrasjonen fremmet følgende reviderte forslag: 
 
1. Styret ser svært alvorlig på den samlede økonomiske situasjonen som fremstår med 

betydelige negative avvik i forhold til etablerte og fastholdte styringsmål. Dette 
nødvendiggjør strammere grep om utviklingen i foretaksgruppen.  

 
Enstemmig vedtatt. 

 
2. Den sterke veksten i bemanning forklarer deler av det store tilpasningsproblemet. 

Reduksjon i bemanning tilbake til nivået i 2005 korrigert for nye funksjoner/oppgaver vil 
være et viktig bidrag til å løse de økonomiske utfordringene.  

 
Vedtatt mot fem stemmer. 

 
Det ble fremmet følgende alternative forslag av styremedlem Stig-Arild Stenersen:  

 
Den sterke veksten i bemanning forklarer deler av det store tilpasningsproblemet. 
Reduksjon i bemanning tilbake til nivået i 2005 korrigert for nye funksjoner/oppgaver vil 
være et viktig bidrag til å løse de økonomiske utfordringene. Dette vil få konsekvenser for 
tjenestetilbudet til befolkningen og arbeidsforholdene for de ansatte. 

 
Forslaget falt mot fem stemmer. 
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3. Kvaliteten på månedsrapporteringen må heves og inkludere analyser av den faktiske 

situasjonen og beskrive tiltak og strategier for å oppnå vedtatte mål.  
 

Enstemmig vedtatt. 
 
4. Helseforetakenes vedtatte tiltak skal gjennomføres. Rapportering per 2. tertial skal utvides 

til å beskrive hva som er iverksatt og om ansvarlig person for gjennomføring er 
identifisert. Videre må fokus på realisme i og konsekvensene av tiltakene få større plass i 
arbeidet med budsjett 2007. 

 
Enstemmig vedtatt. 

 
5. Oppløsning av Hålogalandssykehuset HF skal ha som mål blant annet å løse foretakets 

økonomiske tilpasningsproblem samt bidra til å lette omstillingene i henholdsvis 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF. 

 
Forslaget falt mot fire stemmer. 

 
6. Styret i Helse Nord RHF pålegger helseforetakene å følge Helse Nords retningslinjer til 

forskrift ”Krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus” og dens anbefalinger.  
 

Enstemmig vedtatt. 
 
7. I arbeidet med å utvikle Helse Nord RHF sin inntektsfordelingsmodell må en også vurdere 

å utvikle økonomimodellen slik at den i større grad støtter opp under den ønskede 
aktivitetsutviklingen. 

 
Enstemmig vedtatt. 

 
8. Det gjennomføres foretaksmøter for å presisere kravene til omstilling og rapportering. 
 

Følgende forslag til vedtak legges frem for foretaksmøtene: 
 
Helgelandssykehuset HF: 
 
1. Foretaksmøtet ser svært alvorlig på den økonomiske situasjonen i 

Helgelandssykehuset HF som fremstår med betydelige negative avvik i forhold til 
etablerte og fastholdte styringsmål.  

 
2. For å redusere underskuddet i 2006 skal  
 

a. det gjennomføres innkjøps- og ansettelsesstopp så langt det er forsvarlig.  
b. bemanning reduseres tilbake til nivå for 2005 korrigert for nye funksjoner og 

oppgaver. 
c. det interne økonomiansvaret strammes opp og presiseres.  
d. kvaliteten på månedsrapporteringen bedres og inkludere analyser av den faktiske 

situasjonen, samt beskrive tiltak og strategier for å oppnå vedtatte mål.  
 

3. Helseforetakstyrets vedtatte tiltaksplan for å begrense underskuddet skal 
gjennomføres. Rapportering per 2. tertial skal utvides til å beskrive hva som er 
iverksatt og at ansvarlig person for gjennomføring er identifisert.  

 
4. Det skal utarbeides realistiske tiltak som sikrer at budsjett 2007 er i balanse.  
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5. Helseforetaket skal følge Helse Nords retningslinjer til forskrift "Krav til 
akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus".  

 
Helse Finnmark HF: 
 
1. Foretaksmøtet ser svært alvorlig på den økonomiske situasjonen i Helse Finnmark HF 

som fremstår med betydelige negative avvik i forhold til etablerte og fastholdte 
styringsmål.  

 
2. For å redusere underskuddet i 2006 skal  

 
a. det gjennomføres innkjøps- og ansettelsesstopp så langt det er forsvarlig.  
b. bemanning reduseres tilbake til nivå for 2005 korrigert for nye funksjoner og 

oppgaver. 
c. det interne økonomiansvaret strammes opp og presiseres.  
d. kvaliteten på månedsrapporteringen bedres og inkludere analyser av den faktiske 

situasjonen, samt beskrive tiltak og strategier for å oppnå vedtatte mål. 
 

3. Helseforetakstyrets vedtatte tiltaksplan for å begrense underskuddet skal 
gjennomføres. Rapportering per 2. tertial skal utvides til å beskrive hva som er 
iverksatt og at ansvarlig person for gjennomføring er identifisert.  

 
4. Det skal utarbeides realistiske tiltak som sikrer at budsjett 2007 er i balanse.  

 
5. Helseforetaket skal følge Helse Nords retningslinjer til forskrift "Krav til 

akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus".  
 

Hålogalandssykehuset HF: 
 
1. Foretaksmøtet ser svært alvorlig på den økonomiske situasjonen i 

Hålogalandssykehuset HF som fremstår med betydelige negative avvik i forhold til 
etablerte og fastholdte styringsmål.  

 
2. For å redusere underskuddet i 2006 skal  

 
a. det gjennomføres innkjøps- og ansettelsesstopp så langt det er forsvarlig.  
b. bemanning reduseres tilbake til nivå for 2005 korrigert for nye funksjoner og 

oppgaver. 
c. det interne økonomiansvaret strammes opp og presiseres.  
d. kvaliteten på månedsrapporteringen bedres og inkludere analyser av den 

faktiske situasjonen, samt beskrive tiltak og strategier for å oppnå vedtatte mål. 
 

3. Helseforetakstyrets vedtatte tiltaksplan for å begrense underskuddet skal 
gjennomføres. Rapportering per 2. tertial skal utvides til å beskrive hva som er 
iverksatt og at ansvarlig person for gjennomføring er identifisert.  

 
4. Det skal utarbeides realistiske tiltak som sikrer at budsjett 2007 er i balanse.  
 
5. Helseforetaket skal følge Helse Nords retningslinjer til forskrift "Krav til 

akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus".  
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Nordlandssykehuset HF: 
 

1. Foretaksmøtet ser svært alvorlig på den økonomiske situasjonen i Nordlandssykehuset 
HF som fremstår med betydelige negative avvik i forhold til etablerte og fastholdte 
styringsmål.  

 
2. For å redusere underskuddet i 2006 skal  

 
a. det gjennomføres innkjøps- og ansettelsesstopp så langt det er forsvarlig.  
b. bemanning reduseres tilbake til nivå for 2005 korrigert for nye funksjoner og 

oppgaver. 
c. det interne økonomiansvaret strammes opp og presiseres.  
d. kvaliteten på månedsrapporteringen bedres og inkludere analyser av den 

faktiske situasjonen, samt beskrive tiltak og strategier for å oppnå vedtatte mål. 
 

3. Helseforetakstyrets vedtatte tiltaksplan for å begrense underskuddet skal 
gjennomføres. Rapportering per 2. tertial skal utvides til å beskrive hva som er 
iverksatt og at ansvarlig person for gjennomføring er identifisert.  

 
4. Det skal utarbeides realistiske tiltak som sikrer at budsjett 2007 er i balanse.  
 
5. Helseforetaket skal følge Helse Nords retningslinjer til forskrift "Krav til 

akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus".  
 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
 
1. Foretaksmøtet ser svært alvorlig på den økonomiske situasjonen i 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF som fremstår med betydelige negative avvik i 
forhold til etablerte og fastholdte styringsmål.  

 
2. For å redusere underskuddet i 2006 skal  

 
a. det gjennomføres innkjøps- og ansettelsesstopp så langt det er forsvarlig.  
b. bemanning reduseres tilbake til nivå for 2005 korrigert for nye funksjoner og 

oppgaver. 
c. det interne økonomiansvaret strammes opp og presiseres.  
d. kvaliteten på månedsrapporteringen bedres og inkludere analyser av den 

faktiske situasjonen, samt beskrive tiltak og strategier for å oppnå vedtatte mål.  
 

3. Helseforetakstyrets vedtatte tiltaksplan for å begrense underskuddet skal 
gjennomføres. Rapportering per 2. tertial skal utvides til å beskrive hva som er 
iverksatt og at ansvarlig person for gjennomføring er identifisert.  

 
4. Det skal utarbeides realistiske tiltak som sikrer at budsjett 2007 er i balanse.  

 
5. Helseforetaket skal justere sin aktivitet i henhold til styringsmålet i 

bestillerdokumentet både med hensyn til volum og prioriteringer mellom 
fagområdene. 

 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak:  
 
1. Styret ser svært alvorlig på den samlede økonomiske situasjonen som fremstår med 

betydelige negative avvik i forhold til etablerte og fastholdte styringsmål. Dette 
nødvendiggjør strammere grep om utviklingen i foretaksgruppen.  

 
Enstemmig vedtatt. 

 
2. Den sterke veksten i bemanning forklarer deler av det store tilpasningsproblemet. 

Reduksjon i bemanning tilbake til nivået i 2005 korrigert for nye funksjoner/oppgaver vil 
være et viktig bidrag til å løse de økonomiske utfordringene.  

 
Vedtatt mot fem stemmer. 

 
3. Kvaliteten på månedsrapporteringen må heves og inkludere analyser av den faktiske 

situasjonen og beskrive tiltak og strategier for å oppnå vedtatte mål.  
 

Enstemmig vedtatt. 
 
4. Helseforetakenes vedtatte tiltak skal gjennomføres. Rapportering per 2. tertial skal utvides 

til å beskrive hva som er iverksatt og om ansvarlig person for gjennomføring er 
identifisert. Videre må fokus på realisme i og konsekvensene av tiltakene få større plass i 
arbeidet med budsjett 2007. 

 
Enstemmig vedtatt. 

 
5. Styret i Helse Nord RHF pålegger helseforetakene å følge Helse Nords retningslinjer til 

forskrift ”Krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus” og dens anbefalinger.  
 

Enstemmig vedtatt. 
 
6. I arbeidet med å utvikle Helse Nord RHF sin inntektsfordelingsmodell må en også vurdere 

å utvikle økonomimodellen slik at den i større grad støtter opp under den ønskede 
aktivitetsutviklingen. 

 
Enstemmig vedtatt. 

 
7. Det gjennomføres foretaksmøter for å presisere kravene til omstilling og rapportering. 
 

Følgende forslag til vedtak legges frem for foretaksmøtene: 
 
Helgelandssykehuset HF: 
 
1. Foretaksmøtet ser svært alvorlig på den økonomiske situasjonen i 

Helgelandssykehuset HF som fremstår med betydelige negative avvik i forhold til 
etablerte og fastholdte styringsmål.  
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2. For å redusere underskuddet i 2006 skal  
 

a. det gjennomføres innkjøps- og ansettelsesstopp så langt det er forsvarlig.  
b. bemanning reduseres tilbake til nivå for 2005 korrigert for nye funksjoner og 

oppgaver. 
c. det interne økonomiansvaret strammes opp og presiseres.  
d. kvaliteten på månedsrapporteringen bedres og inkludere analyser av den faktiske 

situasjonen, samt beskrive tiltak og strategier for å oppnå vedtatte mål.  
 

3. Helseforetakstyrets vedtatte tiltaksplan for å begrense underskuddet skal 
gjennomføres. Rapportering per 2. tertial skal utvides til å beskrive hva som er 
iverksatt og at ansvarlig person for gjennomføring er identifisert.  

 
4. Det skal utarbeides realistiske tiltak som sikrer at budsjett 2007 er i balanse.  

 
5. Helseforetaket skal følge Helse Nords retningslinjer til forskrift "Krav til 

akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus".  
 

Helse Finnmark HF: 
 
1. Foretaksmøtet ser svært alvorlig på den økonomiske situasjonen i Helse Finnmark HF 

som fremstår med betydelige negative avvik i forhold til etablerte og fastholdte 
styringsmål.  

 
2. For å redusere underskuddet i 2006 skal  

 
a. det gjennomføres innkjøps- og ansettelsesstopp så langt det er forsvarlig.  
b. bemanning reduseres tilbake til nivå for 2005 korrigert for nye funksjoner og 

oppgaver. 
c. det interne økonomiansvaret strammes opp og presiseres.  
d. kvaliteten på månedsrapporteringen bedres og inkludere analyser av den faktiske 

situasjonen, samt beskrive tiltak og strategier for å oppnå vedtatte mål. 
 

3. Helseforetakstyrets vedtatte tiltaksplan for å begrense underskuddet skal 
gjennomføres. Rapportering per 2. tertial skal utvides til å beskrive hva som er 
iverksatt og at ansvarlig person for gjennomføring er identifisert.  

 
4. Det skal utarbeides realistiske tiltak som sikrer at budsjett 2007 er i balanse.  

 
5. Helseforetaket skal følge Helse Nords retningslinjer til forskrift "Krav til 

akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus".  
 

Hålogalandssykehuset HF: 
 
1. Foretaksmøtet ser svært alvorlig på den økonomiske situasjonen i 

Hålogalandssykehuset HF som fremstår med betydelige negative avvik i forhold til 
etablerte og fastholdte styringsmål.  
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2. For å redusere underskuddet i 2006 skal  
 

a. det gjennomføres innkjøps- og ansettelsesstopp så langt det er forsvarlig.  
b. bemanning reduseres tilbake til nivå for 2005 korrigert for nye funksjoner og 

oppgaver. 
c. det interne økonomiansvaret strammes opp og presiseres.  
d. kvaliteten på månedsrapporteringen bedres og inkludere analyser av den 

faktiske situasjonen, samt beskrive tiltak og strategier for å oppnå vedtatte mål. 
 

3. Helseforetakstyrets vedtatte tiltaksplan for å begrense underskuddet skal 
gjennomføres. Rapportering per 2. tertial skal utvides til å beskrive hva som er 
iverksatt og at ansvarlig person for gjennomføring er identifisert.  

 
4. Det skal utarbeides realistiske tiltak som sikrer at budsjett 2007 er i balanse.  
 
5. Helseforetaket skal følge Helse Nords retningslinjer til forskrift "Krav til 

akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus".  
 

Nordlandssykehuset HF: 
 

1. Foretaksmøtet ser svært alvorlig på den økonomiske situasjonen i Nordlandssykehuset 
HF som fremstår med betydelige negative avvik i forhold til etablerte og fastholdte 
styringsmål.  

 
2. For å redusere underskuddet i 2006 skal  

 
a. det gjennomføres innkjøps- og ansettelsesstopp så langt det er forsvarlig.  
b. bemanning reduseres tilbake til nivå for 2005 korrigert for nye funksjoner og 

oppgaver. 
c. det interne økonomiansvaret strammes opp og presiseres.  
d. kvaliteten på månedsrapporteringen bedres og inkludere analyser av den 

faktiske situasjonen, samt beskrive tiltak og strategier for å oppnå vedtatte mål. 
 

3. Helseforetakstyrets vedtatte tiltaksplan for å begrense underskuddet skal 
gjennomføres. Rapportering per 2. tertial skal utvides til å beskrive hva som er 
iverksatt og at ansvarlig person for gjennomføring er identifisert.  

 
4. Det skal utarbeides realistiske tiltak som sikrer at budsjett 2007 er i balanse.  
 
5. Helseforetaket skal følge Helse Nords retningslinjer til forskrift "Krav til 

akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus".  
 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 
 
1. Foretaksmøtet ser svært alvorlig på den økonomiske situasjonen i 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF som fremstår med betydelige negative avvik i 
forhold til etablerte og fastholdte styringsmål.  
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2. For å redusere underskuddet i 2006 skal  
 

a. det gjennomføres innkjøps- og ansettelsesstopp så langt det er forsvarlig.  
b. bemanning reduseres tilbake til nivå for 2005 korrigert for nye funksjoner og 

oppgaver. 
c. det interne økonomiansvaret strammes opp og presiseres.  
d. kvaliteten på månedsrapporteringen bedres og inkludere analyser av den 

faktiske situasjonen, samt beskrive tiltak og strategier for å oppnå vedtatte mål. 
 

3. Helseforetakstyrets vedtatte tiltaksplan for å begrense underskuddet skal 
gjennomføres. Rapportering per 2. tertial skal utvides til å beskrive hva som er 
iverksatt og at ansvarlig person for gjennomføring er identifisert.  

 
4. Det skal utarbeides realistiske tiltak som sikrer at budsjett 2007 er i balanse.  

 
5. Helseforetaket skal justere sin aktivitet i henhold til styringsmålet i 

bestillerdokumentet både med hensyn til volum og prioriteringer mellom 
fagområdene. 

 
Enstemmig vedtatt. 

 
 
Protokolltilførsel til styresak 60-2006 – stemmeforklaring:  
 
De ansattevalgte styremedlemmer i styret for Helse Nord RHF kan ikke stille seg bak styresak 
60-2006 som helhet. 
 
Vi er av den oppfatning at det fortsatt er manglende samsvar mellom de helsepolitiske mål og 
pålagte oppgaver, og den økonomiske rammen som stilles til rådighet. Foretakene i Helse 
Nord har gitt klare signaler til Helse Nord om at de foreliggende underskudd ikke er 
realistiske å gjennomføre uten at det gies sterkere føringer og prioriteringer fra eier. Samtidig 
ser vi at sykefraværet i foretaksgruppen har en betydelig og bekymringsfull økning. 
 
Styret i Helse Nord RHF har etter vårt syn et for ensidig fokus på innsparingstiltak og 
budsjettbalanse. Dette har fått uheldige konsekvenser for pasienttilbudene og arbeidsmiljøet 
til ansatte ved helseforetakene. De økonomiske rammene vi har fått gir ikke mulighet til å 
lukke de pålegg som er gitt av arbeidstilsynet gjennom ”God Vakt!” kampanjen. Dette har 
etter vårt syn i alt for liten grad blitt videreformidlet til Helse- og omsorgsdepartementet 
 
Helse Nord har brukt betydelige ressurser på å lage planer for ulike prioriterte grupper. 
Planene er gode og setter søkelys på pasientgrupper som kronikere og innenfor psykiatri. At 
disse planene nå settes på vent på grunn av økonomi er svært alvorlig, og ikke i tråd med de 
nasjonale føringer. 
 
Kirsti Jacobsen /s/   Kari B. Sandnes /s/  Stig-Arild Stenersen  
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STYRESAK 61-2006  SYKEFRAVÆR – ANALYSE OG TILTAK 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret tar orienteringen om utviklingen i sykefravær til etterretning.  
 
2. Styret tar til etterretning det fokus sykefraværsoppfølgingen har i foretaksgruppen og det 

enkelte foretak. Styret ber om detaljert rapportering i utvikling og oppfølging av 
sykefravær i forbindelse med tertialrapporteringen.  

 
3. Styret ber administrasjonen spesielt være opptatt av lederrollen i HMS-arbeidet og 

hvordan dette tema er implementert i foretaksgruppens og foretakenes 
lederutviklingstiltak. Stilling som konsernverneombud søkes innarbeidet i budsjettet for 
2007. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
STYRESAK 62-2006  REVISJON AV DRIFTS- OG  
 INVESTERINGSRAMMER II 2006 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Helseforetakenes styringsmål justeres i samsvar med vedlegg 1. 
 
2. Helseforetakenes drifts- og investeringsrammer justeres i samsvar med vedlegg 2 og 3. 

Det avsettes 2 mnok fra styrets disponible midler til prosjektet integrering av 
Hålogalandssykehuset HF i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Nordlandssykehuset HF. 

 
3. Trekkramme på konsernkonto for Helgelandssykehuset HF økes med kr. 50 mill kr til 

samlet kr. 150 mill kr.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
STYRESAK 63-2006  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Ingen orienteringer 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

- Samdata-rapporten for 2005 – informasjon 
- Møte med Helse- og omsorgsdepartementet, den 18. august 2006 – 

økonomi/aktivitetsnivå  
- Internkontroll – oppfølging av tilsynsrapporter (Luftambulansetjenesten i Finnmark) 
- Seminar med Sosial- og Helsedirektoratet på Selbu – samarbeid på analyse 

3. Hålogalandsprosjektet – status    
4. Nordområdeutvalget helse – rapport 1.9.2006 
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Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
STYRESAK 64-2006  PLAN FOR INTERNREVISJON 2006 
 
Styrets vedtak:  
 
Plan for internrevisjon 2006 vedtas som fremlagt.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
STYRESAK 65-2006  PLAN FOR AVTALESPESIALISTER I HELSE 
 NORD 2007-2015, DESENTRALISERING OG  
 AMBULERING 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret tar planen til etterretning, og gir samtidig sin tilslutning til de justeringer som i 

denne saken foreslås fra administrerende direktør (jfr. tabell s. 4).  
 
2. Helse Nord vil iverksette desentraliseringsstrategien for avtalespesialister, i første omgang 

ved gradvis å omlokalisere avtaler ved ledighet som følge av pensjonering og at 
hjemmelsinnehaver selv sier opp eksisterende avtale.  

 
3. Ved utlysning av avtaler innen gynekologi og øyefaget forskutteres omlokalisering av 

praksiser fra Bodø og Tromsø.  
 
4. Ved ledighet i hjemler utenfor Tromsø, Bodø og stedene prioritert i planen, skal disse 

hjemlene/tilskuddene i hvert enkelt tilfelle vurderes flyttet til DMS/DPS-stedene. 
 
5. Desentraliseringsstrategien for avtalespesialister skal også gjennomføres ved økt grad av 

ambulering. Administrasjonen i RHF får fullmakt til å framforhandle nye 
ambuleringsavtaler med eksisterende avtalespesialister ut fra retningslinjene i planen. 

 
6. Administrasjonen i Helse Nord RHF gis i oppdrag å foreta en nærmere gjennomgang av 

overkapasitet enkelte steder for å se på mulighetene for å kunne omdisponere hjemler og 
avtaler for raskere å kunne få til en geografisk omfordeling jfr. punkt 1 i vedtaket. Styret 
ber om at administrasjonen vurderer de juridiske forutsetningene og økonomiske sidene 
ved omlokalisering av eksisterende praksiser. 

 
7. Administrasjonen i Helse Nord RHF gis i oppdrag i å vurdere hvordan den samiske 

befolkningens behov og rettigheter skal ivaretas i desentralisering av 
spesialisthelsetjenesten.  

 
Enstemmig vedtatt. 
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STYRESAK 66-2006  NASJONAL STRATEGI FOR PSYKISK 

HELSEVERN  
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret for Helse Nord RHF tar sluttrapporten fra ”Nasjonalt strategiarbeid innen psykisk 

helsevern” til orientering.  
 
2. Der hvor rapportens anbefalinger ikke er i samsvar med Helse Nord RHF’s vedtatte 

”Tiltaksplan for psykisk helsevern 2005 – 2015”, forholder Helse Nord RHF seg til sin 
vedtatte tiltaksplan.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
STYRESAK 67-2006  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Protokoll fra Kontrollkomiteens møte, den 10. mars 2006 og 30. mai 2006 
2. Brev fra Vest-Finnmark Regionråd av 28. juni 2006 til statsråd Sylvia Brustad ad. den 

økonomiske situasjonen i Helse Finnmark 
3. Brev fra Helse Nords regionale brukerutvalg av 22. august 2006 til Helse- og 

omsorgsdepartementet med uttalelse ad. den økonomiske situasjonen  
4. Styresak 61-2006 Sykefravær – analyse og tiltak, vedlegg 3. Kopi av brevet ble lagt frem 

ved møtestart. 
5. Brev fra Hammerfest Kommune av 28. august 2006 ad. Helse Finnmarks økonomiske 

situasjon. Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 
6. Brev fra alle konserntillitsvalgte i NAVO til helseminister Sylvia Brustad av 5. september 

2006 med uttalelse ”For ensidig fokus på budsjettbalanse i helseforetakene”. Kopi av 
brevet ble lagt frem ved møtestart. 

7. Drøftingsprotokoll fra møte, den 4. september 2006 ad. styresak 60-2006 og 61-2006. 
Kopi av protokollen ble lagt frem ved møtestart.  

8. Brev fra ansattevalgte styremedlemmer i Nordlandssykehuset HF av 1. september 2006 
ad. krav om økt antall ansattes representanter i styret. Kopi av brevet ble lagt frem ved 
møtestart. 
 

Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
STYRESAK 68-2006  EVENTUELT 
 
1. Ansattes representasjon i helseforetaksstyrene 
 

Styremedlem Kirsti Jacobsen reiste spørsmål om økning av ansattes representasjon i 
helseforetaksstyrene, jf. brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av tidligere dette året. 
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Styrets vedtak: 
 

- Dersom det fremmes krav av de ansatte i helseforetakene om en ekstra representant i 
styrene i henhold til brevet fra Helse- og omsorgsdepartementet, suppleres styrene i 
helseforetakene i tråd med valgresultatet fra sist valg.  

 
- Administrasjonen i Helse Nord RHF vurderer behovet for vedtektsendringer med 

hensyn til antall styremedlemmer i helseforetakene. 
 
2. Luftambulansetjenesten ANS – arbeids- og hviletidsbestemmelser 

 
Styremedlem Stig-Arild Stenersen reiste spørsmål om arbeids- og hviletidsbestemmelser 
for bemanningen på fly og helikopter i forhold til oppdragsmengde. 

 
 
STYRESAK 69-2006  VALG AV STYRET I SYKEHUSAPOTEK 
 NORD HF, JF. HELSEFORETAKSLOVEN § 21 
  Sakspapirene ble lagt frem ved møtestart, og saken ble  
  behandlet i lukket møte, jf. § Offl. § 5. 
  Saken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 58-2006. 
 
Styrets vedtak:  
 
1. For perioden frem til avholdelse av foretaksmøte i juni 2008 velges følgende styre i 

Sykehusapotek Nord HF: 
 

o Hansen Anne Helen, Tromsø, kommunelege 
o Wahl Børge, Bodø, økonomidirektør 
o Valter Seipajærvi (H), Sør-Varanger, fyrmester 
o Lorentzen Alf (FrP), Karlsøy, helse- og sosialsjef 
o Marianne Hansen (SP), Vestvågøy, veterinær 
 
Som styreleder velges Anne Helen Hansen, og som nestleder velges Børge Wahl. 

 
2. Styret i Sykehusapotek Nord HF oppnevnes i foretaksmøte, den 7. september 2006.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Kirkenes, den 6. september 2006 
 
godkjent av Bjørn Kaldhol, 
i etterkant av styremøtet,  
den 06SEP2006 – kl. 18.35 
____________________  
Bjørn Kaldhol 


