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PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 14. FEBRUAR 2007 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Linken Møtesenter – Forskningsparken i 
Tromsø, den 14. februar 2007 – fra kl. 10.05 til kl. 13.10. 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Grete Bang, styremedlemmer Inge Myrvoll, Tone 
Finnesen, Mona Søndenå, Runar Sjåstad, Terje Olsen, Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes og 
Stig-Arild Stenersen. 
 
Forfall: 
Styremedlem Trude Husjord og observatør Hans Austad, leder Regionalt Brukerutvalg.  
Vararepresentant Sissel B. Jenssen kunne ikke møte på kort varsel. 
 
Fra administrasjonen: 
Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, informasjonsdirektør Kristian 
Fanghol, direktør Finn Henry Hansen, fagdirektør Tor Ingebrigtsen, direktør forr. utvikling 
Tor-Arne Haug og internrevisor Tor Solbjørg. 
 
 
STYRESAK 4-2007  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Sak 4-2006 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 5-2006 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. og 13. desember 2006 
Sak 6-2006 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. januar 2007 
Sak 7-2007 Valg av nye styrer i Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Helse 

Finnmark HF, jf. helseforetaksloven § 21 
Saken ble trukket av styreleder ved møtestart. 

Sak 8-2007 Flyambulansetjenesten fra sommeren 2009 – høringsuttalelse om struktur 
og krav, jf. styresak 2-2007 
Sakspapirene ble ettersendt. 

Sak 9-2007 Egenkapitalinnskudd i helseforetakene 
Sak 10-2007 Helsesamarbeid i nordområdene 
Sak 11-2007 Sluttrapport, fase 0 felles utredning om samarbeid knyttet til stabs- og 

støttefunksjoner  
Sak 12-2007 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Samdata – spesialisthelsetjenesten 2005, utviklingstrekk i Helse Nord 

2002-2005 
 4. Viken senter for psykiatri og sjelesorg 

Sakspapirene ble ettersendt. Saken ble trukket, den fremmes i neste 
styremøte. 

 5. Oppstart nye regionale utdanningsprogrammer 
 6. Fagnettverk 
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 7. Kontrollkomiteens årsrapport for 2006 
 8. Kontrollkomiteens møte- og aktivitetsplan for 2007 
Sak 13-2007 Referatsaker 
 1. E-post med vedlegg fra Finnmark SV av 12. januar 2007 ad. 

rehabiliteringstilbudet i Helse Finnmark 
 2. Brev fra Jan Henrik Fredriksen, stortingsrepresentant for FrP, 

journalført 15. januar 2007 ad. vedtak i styret i Helse Finnmark HF 
 3. Protokoll fra møter i kontrollkomiteen, den 10. juli 2006 og 7. 

november 2006 
 4. Brev fra NHO Nordland av 9. februar 2007 med uttalelse fra styret i 

NHO Nordland ad. ”Det gode bosted” 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 5. Brev fra Tom Brasø, tillitsvalgt ambulanseflytjenesten Brønnøysund 
av 12. februar 2007 ad. innstilling om flytting av ambulansefly fra 
Brønnøysund til Bodø 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

Sak 14-2007 Eventuelt 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 
STYRESAK 5-2007  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 12. OG 13. DESEMBER 2006 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 12. og 13. desember 2006 godkjennes.  
 
 
STYRESAK 6-2007  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 15. JANUAR 2007 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 15. januar 2007 godkjennes.  
 
 
STYRESAK 7-2007  VALG AV STYRET I 
 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE  
 HF OG HELSE FINNMARK HF, JF.  
 HELSEFORETAKSLOVEN § 21 
 
Saken ble trukket av styreleder ved møtestart. 
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STYRESAK 8-2007  FLYAMBULANSETJENESTEN FRA  
 SOMMEREN 2009 – HØRINGSUTTALELSE OM  
 STRUKTUR OG KRAV, JF. STYRESAK 2-2007 
 
Administrasjonen la frem følgende forslag til styrets vedtak – med noen endringer i 
forhold til utsendte forslag: 
 
Styret i Helse Nord RHF vil gi selskapsmøtet i Luftambulansetjenesten ANS følgende 
tilrådning: 
 
1. Samtlige fly skal ha plass til to bårer med fullverdig medisinsk overvåkingsutstyr 
 
2. Stasjoneringen av ambulansefly i Brønnøysund anbefales opphørt, under forutsetning av 

at luftambulansebasen i Brønnøysund opprettholdes som ambulansehelikopterbase, og blir 
fra 2008 betjent med et nytt helikopter.  

 
3. Dagens dimensjonering med seks døgnfly i Helse Nord omgjøres til fire døgnfly og to 

dagfly. Døgnflyene anbefales stasjonert i Bodø, Tromsø, Alta og Kirkenes. Dagflyene 
anbefales stasjonert i Bodø og i Alta.  Det anbefales at ny kontrakt inneholder nødvendige 
opsjoner for utvidet kapasitet/beredskap ved evt. endret behov i avtaleperioden. 

 
4. For å ivareta et stort antall primæroppdrag i Finnmark anbefales tilstedevakt på 

døgnflyene i Kirkenes og Alta. For døgnflyene i Tromsø og Bodø anbefales det en 
kombinasjon med aktiv vakt (tilstedevakt) på dagtid hverdager og hjemmevakt med inntil 
60 minutters aktiveringstid kveld, natt og helg. Dagflyene foreslås å ha aktiv vakt åtte 
timer dagtid hverdager med fleksibilitet på inntil tolv timer for avslutning av påbegynte 
oppdrag. 

 
5. Det forutsettes at minst ett (av to) tekniske reservefly er stasjonert i Tromsø hvor det også 

må lokaliseres delelager, teknisk vedlikehold og nødvendig teknisk kompetanse i 
heldøgnlig beredskap.    

 
6. Nasjonal flykoordineringssentral (FKS) anbefales å være tilknyttet regional AMK-sentral i 

Nord-Norge og bør være eiet og drevet av andre enn leverandøren av flyoperativ tjeneste. 
 
7. Luftambulansetjenesten ANS bes sørge for at økonomiske konsekvenser fremkommer 

spesifisert og oversiktlig som en del av et godt beslutningsgrunnlag i anbudskonkurransen. 
Oppdragsgivers spesifikasjoner må tydelig gjengi kravene til tilgjengelighet, 
beredskapsnivå og organisering. Tilgjengelighetskrav på 100 % anbefales ikke. 

 
8. Det endelige resultatet av anbudskonkurransen legges frem for styret i Helse Nord RHF, 

før endelig anskaffelse gjennomføres.  
 
Styremedlemmer Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes og Stig-Arild Stenersen fremmet 
følgende forslag til styrets vedtak (i forhold til administrasjonens forslag):  
 
1. Uforandra 
 
2. Stasjonering av ambulansefly i Brønnøysund anbefales videreført. Luftambulansebasen i 

Brønnøysund opprettholdes som ambulansehelikopterbase, og blir fra 2008 betjent med et 
nytt helikopter. 
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3. Dagens dimensjonering med seks døgnfly i Helse Nord omgjøres til fem døgnfly og et 

dagfly. Døgnflyene anbefales stasjonert i Brønnøysund, Bodø, Tromsø, Alta og 
Kirkenes. Dagflyet anbefales stasjonert i Alta. 

 
4. Det anbefales tilstedevakt på døgnflyene i Kirkenes og Alta for å ivareta et stort antall 

primæroppdrag i Finnmark. For døgnflyene i Bodø og Tromsø anbefales det en 
kombinasjon med aktiv vakt (tilstedevakt) på dagtid hverdager og hjemmevakt med inntil 
30 minutters aktiveringstid kveld, natt og helg. Dagflyet foreslås å ha aktiv vakt åtte timer 
dagtid hverdager med fleksibilitet på inntil tolv timer for avslutning av påbegynte 
oppdrag. 

 
5. Det anbefales at ny kontrakt inneholder nødvendige opsjoner for utvidet 

kapasitet/beredskap ved eventuell endret behov i avtaleperioden. 
 
Forslaget ble trukket – etter avstemning over punkt 4. 
 
6. Opprinnelig 5 
 
7. Opprinnelig 6 
 
8. Opprinnelig 7 
 
Styrets vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF vil gi selskapsmøtet i Luftambulansetjenesten ANS følgende 
tilrådning: 
 
1. Samtlige fly skal ha plass til to bårer med fullverdig medisinsk overvåkingsutstyr 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
2. Stasjoneringen av ambulansefly i Brønnøysund anbefales opphørt, under forutsetning av 

at luftambulansebasen i Brønnøysund opprettholdes som ambulansehelikopterbase, og blir 
fra 2008 betjent med et nytt helikopter.  

 
Vedtatt mot fire stemmer (Grete Bang, Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes og Stig-Arild 
Stenersen). 
 
3. Dagens dimensjonering med seks døgnfly i Helse Nord omgjøres til fire døgnfly og to 

dagfly. Døgnflyene anbefales stasjonert i Bodø, Tromsø, Alta og Kirkenes. Dagflyene 
anbefales stasjonert i Bodø og i Alta.  Det anbefales at ny kontrakt inneholder nødvendige 
opsjoner for utvidet kapasitet/beredskap ved evt. endret behov i avtaleperioden. 

 
Vedtatt mot tre stemmer (Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes og Stig-Arild Stenersen). 
 
4. For å ivareta et stort antall primæroppdrag i Finnmark anbefales tilstedevakt på 

døgnflyene i Kirkenes og Alta. For døgnflyene i Tromsø og Bodø anbefales det en 
kombinasjon med aktiv vakt (tilstedevakt) på dagtid hverdager og hjemmevakt med inntil 
60 minutters aktiveringstid kveld, natt og helg. Dagflyene foreslås å ha aktiv vakt åtte 
timer dagtid hverdager med fleksibilitet på inntil tolv timer for avslutning av påbegynte 
oppdrag. 

 
Vedtatt mot tre stemmer (Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes og Stig-Arild Stenersen). 
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5. Det forutsettes at minst ett (av to) tekniske reservefly er stasjonert i Tromsø hvor det også 

må lokaliseres delelager, teknisk vedlikehold og nødvendig teknisk kompetanse i 
heldøgnlig beredskap.    

 
Enstemmig vedtatt. 
 
6. Nasjonal flykoordineringssentral (FKS) anbefales å være tilknyttet regional AMK-sentral i 

Nord-Norge og bør være eiet og drevet av andre enn leverandøren av flyoperativ tjeneste. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
7. Luftambulansetjenesten ANS bes sørge for at økonomiske konsekvenser fremkommer 

spesifisert og oversiktlig som en del av et godt beslutningsgrunnlag i anbudskonkurransen. 
Oppdragsgivers spesifikasjoner må tydelig gjengi kravene til tilgjengelighet, 
beredskapsnivå og organisering. Tilgjengelighetskrav på 100 % anbefales ikke. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
8. Det endelige resultatet av anbudskonkurransen legges frem for styret i Helse Nord RHF, 

før endelig anskaffelse gjennomføres.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
Protokolltilførsel til styresak 8-2007 – stemmeforklaring: 
 
Rapporten som legges til grunn for høring angående ambulanseflytjenesten skal gi grunnlag 
for drift av ambulanseflytjenesten fram til 2019, og vil være en viktig del av 
helsetjenestetilbudet for befolkningen i Nord-Norge i tiden fremover.  
Den medisinske utvikling samt endringer i funksjonsfordeling innen det regionale foretaket 
vil kreve en fleksibel organisasjon for å løse framtidig pasientlogistikk.  
Det er derfor beklagelig at rapporten gir et for ufullstendig beslutningsgrunnlag på flere 
områder. Den tar utgangspunkt i at dagens bruk av ambulansefly er riktig, og velger ikke å 
belyse dagens drift utover type oppdrag. Videre mangler den data som belyser 
diagnosegrupper, hva flyene brukes til og omfang av samtidighetskonflikter. Dokumentasjon 
og vurderinger om hvorvidt dagens drift er hensiktsmessig og om ressursene er riktig fordelt i 
regionene savnes også. 
De ansattes representanter i styret for Helse Nord RHF kan derfor ikke stille seg bak en 
endring i basestrukturen eller økning i aktiveringstid før det foreligger en rapport med et mer 
fullstendig beslutningsgrunnlag og konsekvensanalyser.  
 
Kirsti Jacobsen /s/   Kari B. Sandnes /s/  Stig-Arild Stenersen /s/ 
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STYRESAK 9-2007  EGENKAPITALINNSKUDD I  
 HELSEFORETAKENE 
 
Administrasjonen la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å overta en netto pensjonsforpliktelse knyttet til Helse 

Nord IKT med virkning fra 1.1.2006. Dette fører til at egenkapitalen i helseforetakene 
økes med:   

 
Helse Finnmark HF kr 745 218 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF kr 3 981 246 
Hålogalandssykehuset HF kr 1 686 517 
Nordlandssykehuset HF kr 1 798 866 
Helgelandssykehuset HF kr 909 240 

 
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar følgende endring i egenkapitalen i Nordlandssykehuset 

HF knyttet til overtakelsen av Vesterålen med virkning fra 1.9.2006: 
 

Annen egenkapital kr 118 586 030 
Strukturfond kr 19 471 000 
Udekket tap - kr 105 393 713 
Sum kr 32 663 317 

 
3. Adm. direktør gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i disse beløpene 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar å overta en netto pensjonsforpliktelse knyttet til Helse 

Nord IKT med virkning fra 1.1.2006. Dette fører til at egenkapitalen i helseforetakene 
økes med:   

 
Helse Finnmark HF kr 745 218 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF kr 3 981 246 
Hålogalandssykehuset HF kr 1 686 517 
Nordlandssykehuset HF kr 1 798 866 
Helgelandssykehuset HF kr 909 240 

 
2. Styret i Helse Nord RHF vedtar følgende endring i egenkapitalen i Nordlandssykehuset 

HF knyttet til overtakelsen av Vesterålen med virkning fra 1.9.2006: 
 

Annen egenkapital kr 118 586 030 
Strukturfond kr 19 471 000 
Udekket tap - kr 105 393 713 
Sum kr 32 663 317 

 
3. Adm. direktør gis fullmakt til å gjøre mindre endringer i disse beløpene 
 
Enstemmig vedtatt. 
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STYRESAK 10-2007  HELSESAMARBEID I NORDOMRÅDENE 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret tar redegjørelsen om helsesamarbeid i nordområdene til orientering, og gir sin 

tilslutning til de tiltak adm. direktør har satt i verk for å styrke samarbeidet. 
 
2. Styret vil understreke viktigheten av helsesamarbeidet i den utvikling som vil skje i 

nordområdene fremover. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
STYRESAK 11-2007  SLUTTRAPPORT, FASE 0 FELLES  
 UTREDNING OM SAMARBEID KNYTTET TIL  
 STABS- OG STØTTEFUNKSJONER 
 
Administrasjonen la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Det gjennomføres en fase 1 som foreslått i prosjektrapporten. Basert på analyser og 

vurderinger i fase 1 må det tas en endelig beslutning om det skal etableres nasjonale 
fellesløsninger og i hvilken form dette eventuelt skal skje. I tillegg må det etableres en 
plan for videre arbeid. 

 
2. Det etableres en programledelse for å sikre god gjennomføring av fase 1, og for å sikre at 

det blir så godt samsvar som mulig mellom de ulike regionale prosesser og en mulig 
utvikling i retning av nasjonale fellesløsninger. 

 
Det etableres et nasjonalt oppgjørskontor for bl.a. å kunne håndtere gjestepasientoppgjør 
mellom regionene. 

 
3. Forutsetningene for å realisere det store gevinstpotensialet må presiseres, og det må 

utarbeides helt konkrete planer for gevinstrealisering. 
 
Styremedlemmer Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes og Stig-Arild Stenersen fremmet 
følgende forslag til tillegg til punkt 2 – andre avsnitt i vedtaket:  
 
Etableringen av et nasjonalt oppgjørskontor må skje på annen måte enn gjennom å etablere et 
felleseid aksjeselskap (AS). 
 
Forslaget falt mot tre stemmer (Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes og Stig-Arild Stenersen). 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Det gjennomføres en fase 1 som foreslått i prosjektrapporten. Basert på analyser og 

vurderinger i fase 1 må det tas en endelig beslutning om det skal etableres nasjonale 
fellesløsninger og i hvilken form dette eventuelt skal skje. I tillegg må det etableres en 
plan for videre arbeid. 
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2. Det etableres en programledelse for å sikre god gjennomføring av fase 1, og for å sikre at 

det blir så godt samsvar som mulig mellom de ulike regionale prosesser og en mulig 
utvikling i retning av nasjonale fellesløsninger. 

 
Det etableres et nasjonalt oppgjørskontor for bl.a. å kunne håndtere gjestepasientoppgjør 
mellom regionene. 

 
3. Forutsetningene for å realisere det store gevinstpotensialet må presiseres, og det må 

utarbeides helt konkrete planer for gevinstrealisering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
STYRESAK 12-2007  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 13. februar 2007 – gjennomgang av protokoll 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

- Helgelandssykehuset HF – orientering om møte med ordfører Løvdahl ad. 
Helgelandssykehuset Mosjøen (transport, evaluering av ny organisering m. m.) 

- Økonomisk status pr. 31. desember 2006 
- Stevning – Nordland Taxi AS, informasjon 
- Luftambulansetjenesten ANS: Budsjett 2007 – orientering om styrevedtak 
- Ny inntektsfordelingsmodell – avtale med Rokkansenteret 
- Henvendelser fra media – håndtering  
- Diverse møter med Helse- og omsorgsdepartementet ad. den økonomiske situasjonen.  
- Samdata spesialisthelsetjenesten 2005, jf. styresak 13-2007/3. 
- Helse Nord IKT – informasjon om det pågående arbeidet om IKT-organisering 
- Helse- og omsorgskomiteen, besøk i Helse Nord RHF 26. februar 2007 
- Evaluering prosjekt Hålogalandssykehuset HF, ny organisering – orienteringssak til 

styret i Helse Nord RHF 
- Samarbeid med Kommunenes sentralforbund  
- Rehabiliteringstjenesten i Finnmark – kort orientering om arbeidet 
- Intensivkapasiteten ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Orienteringssak til 

RHF-styret i styremøte, den 14. mars 2007 
- Møte med Bodø Kommune ad. tilbud til rusmiddelmisbrukere i Bodø og omegn 

3. Samdata – spesialisthelsetjenesten 2005, utviklingstrekk i Helse Nord 2002-2005  
4. Viken senter for psykiatri og sjelesorg. Sakspapirene ble ettersendt. Saken ble trukket, den 

fremmes i neste styremøte.  
5. Oppstart nye regionale utdanningsprogrammer  
6. Fagnettverk 
7. Kontrollkomiteens årsrapport for 2006 
8. Kontrollkomiteens møte- og aktivitetsplan for 2007 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering.  
 



9 

 
 
STYRESAK 13-2007  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. E-post med vedlegg fra Finnmark SV av 12. januar 2007 ad. rehabiliteringstilbudet i Helse 

Finnmark 
2. Brev fra Jan Henrik Fredriksen, stortingsrepresentant for FrP, journalført 15. januar 2007 

ad. vedtak i styret i Helse Finnmark HF  
3. Protokoll fra møter i kontrollkomiteen, den 10. juli 2006 og 7. november 2006 
4. Brev fra NHO Nordland av 9. februar 2007 med uttalelse fra styret i NHO Nordland ad. 

”Det gode bosted” 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

5. Brev fra Tom Brasø, tillitsvalgt ambulanseflytjenesten Brønnøysund av 12. februar 2007 
ad. innstilling om flytting av ambulansefly fra Brønnøysund til Bodø 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
STYRESAK 14-2007  EVENTUELT 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Tromsø, den 14. februar 2007 
 
godkjent av Bjørn Kaldhol, 
i etterkant av styremøtet,  
den 14FEB2007 – kl. 13.15 
____________________  
Bjørn Kaldhol 


