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Styrets medlemmer og varamedlemmer 
i Helse Nord RHF 
  
 
 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 18. JUNI 2007 
 
 
Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til 
styremøte i Helse Nord RHF 
 
 

mandag, den 18. juni 2007 – fra kl. 10.30 
på Fru Haugans Hotell, Mosjøen. 

 
 
Etter behandling av styresak 54-2007 og 55-2007 lukkes styremøte for offentligheten for 
behandling av styresaker og/eller orienteringer som er unntatt offentligheten. Det åpne 
styremøte starter igjen ca. kl. 11.00. 
 
Vedlagt følger saksdokumenter til styrets møte. 
 
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHF’s administrasjon, administrasjonsleder Karin 
Paulke på tlf. 75 51 29 36. 
 
 
Vel møtt. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
         
 
Vedlegg 
 
 

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 
 

Side 1



        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 8.6.2007 200700010-55 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36   
 

 

STYRESAK 54-2007  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 

Møtedato: 18. juni 2007 

 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 18. juni 2007: 
 
Sak 54-2007 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 2
Sak 55-2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 2. mai 2007 Side 4
Sak 56-2007 Tertialrapport nr. 1-2007 

Sakspapirene ettersendes. 
Side 16

Sak 57-2007 Revisjon av driftsrammer 2007 Side 17
Sak 58-2007 Planrammer 2008 Side 20
Sak 59-2007 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik – kostnader til 

kortsiktige tiltak og utredning av permanent løsning 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 28

Sak 60-2007 Barnehagene i Helse Finnmark – overføring til Hammerfest 
kommune og Sør-Varanger kommune 

Side 29

Sak 61-2007 Orienteringssaker Side 32
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig  33
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig  34
 3. Evaluering av Hålogalandsprosjektet  35
 4. Spesifikasjon av andre driftskostnader  58
 5. Rapport om arbeidet i prosjekt innkjøp  59
 6. Statusinformasjon for ”plattformprosjekt Helse Nord IKT”   62
Sak 62-2007 Referatsaker Side 64
 1. Brev av 14. mai 2007 fra Universitetssykehuset Nord-

Norge HF med årsrapport 2006 for Regionalt 
Kompetansesenter for lindrende behandling i Nord-Norge 

 65

 2. Protokoll fra møte i kontrollkomiteen, den 13. april 2007  77
 3. Brev av 21. mai 2007 fra Brønnøysund Sanitetsforening 

og Brønnøysund Ungesanitet ad. fødsels- og barselomsorg 
ved Helgelandssykehuset 

 80

 4. Kopi av brev av 14. mai 2007 fra Annie Harrieth Johansen 
til statsråd Brustad ad. erfaringer som pasient ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

 82

 5. Kopi av brev av 21. mai 2007 fra Landsdelsutvalget til 
Samferdselsdepartementet og Helse- og 
omsorgsdepartementet med uttalelse ad. drosjetilbudet i 
distriktene i nord 

 85

 6. Brev fra Nordland fylkeslag av Norsk Psoriasisforbund av 
11. mai 2007 ad. oppsigelse av dermatolog Edvart Falk 
ved Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik 

 89

 7. E-post fra Mo Arbeidersamfund av 24. mai 2007 ad. Nei 
til feriestengning av fødeavdelinger ved 
Helgelandssykehusene 

 91

 8. Brev fra Troms Fylkeskommune av 23. mai 2007 ad. 
uttalelse om den økonomiske situasjonen ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 

 94
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 9. Kopi av brev fra Troms Fylkeskommune av 23. mai 2007 

ad. finansiering av spesialisthelsetjenesten – fordeling av 
basisbevilgningen mellom helseregionene 

 98

 10. Kopi av brev fra Riksrevisjonen til Helse- og 
omsorgsdepartementet av 29. mai 2007 ad. kontrollen for 
2006 med foretaksgruppen Helse Nord og vårt svarbrev av 
6. juni 2007 
Dokumentene er unntatt offentlighet, jf. rr. lov § 18 (2) og 
Offl § 5. 

 101

 11. Brev av 28. mai 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet 
ad. tiltak for bedre ledelse og økonomistyring i Helse 
Nord RHF 

 107

 12. Rettsforlik av 31. mai 2007 mellom Helse Nord RHF og 
Nordland Taxi AS 

 110

 13. Protokoller fra møter i Regionalt Brukerutvalg, den 09. 
februar 2007, 23. februar 2007, 24. april 2007 og 31. mai 
2007 

 113

 14. Brev av 5. juni 2007 fra Anne Marie Utsi Tornensis ad. 
tolketjenesten ved Hammerfest sykehus 

 127

Sak 63-2007 Eventuelt Side 131
 
 
Bodø, den 8. juni 2007 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 55-2007  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 2. MAI 2007 
 

Møtedato: 18. juni 2007 

 
PROTOKOLL STYREMØTE 2. MAI 2007 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Linken Møtesenter – Forskningsparken i 
Tromsø, den 2. mai 2007 – fra kl. 12.10 til kl. 15.50. 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Grete Bang, styremedlemmer Inge Myrvoll, Mona 
Søndenå, Terje Olsen, Kirsti Jacobsen, Stig-Arild Stenersen og Geir Braathu 
(vararepresentant for Kari B. Sandnes). 
 
Forfall: 
Styremedlemmer Kari B. Sandnes, Tone Finnesen, Trude Husjord og Runar Sjåstad. 
Observatør Hans Austad, leder Regionalt Brukerutvalg.  
Vararepresentant Sissel B. Jenssen kunne ikke møte på grunn av flyforbindelser.. 
  
Fra administrasjonen: 
Adm. dir. Lars Vorland, administrasjonsleder Karin Paulke, informasjonsdirektør Kristian 
Fanghol, økonomidirektør Jann-Georg Falch, fagdirektør Tor Ingebrigtsen, internrevisor Tor 
Solbjørg og regnskapsleder Erik Arne Hansen. 
 
Stat. aut. Revisor Ingar Andreassen, KPMG, deltok under behandling av styresak 42-2007 
Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2006 – herunder disponering av resultat. 
 
 
STYRESAK 38-2007  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Sak 38-2007 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 39-2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 29. mars 2007 
Sak 40-2007 Valg av styre i Sykehusapotek Nord HF, jf. helseforetaksloven § 21 

Forslag til styresammensetning ble lagt frem under behandling av saken. 
Sak 41-2007 Videre utvikling av sykestuefunksjonen i Finnmark  
Sak 42-2007 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2006 – herunder 

disponering av resultat  
Sakspapirene ble ettersendt.  
Saken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 39-2007. 

Sak 43-2007 Hålogalandssykehuset HF – endelig avvikling 
Sakspapirene ble ettersendt. 

Sak 44-2007 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik – status/oppfølging prosjekt 
Sykehushaugen og tilstandsvurdering av dagens anlegg  
Sakspapirene ble ettersendt. 

Sak 45-2007 Ny organisering av ambulansetjenesten i Helse Nord – konsekvenser 
Sakspapirene ble ettersendt. 

Sak 46-2007 Etiske retningslinjer for ansatte i Helse Nord 
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Sak 47-2007 Oppnevning av valgstyre knyttet til valg av ansattes representanter til 

styre i Helse Nord RHF  
Sak 48-2007 Arbeidsmiljø i sykehus – avvik 
Sak 49-2007 Plan for internrevisjonen 2007–2008 
Sak 50-2007 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Hålogalandssykehuset HF, ny organisering – fordeling av 

egenkapital, jf. styresak 29-2007/2 Orienteringssaker – strekpunkt 5 
og styresak 37-2007/1 Eventuelt 

Sak 51-2007 Referatsaker 
 15. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 6. mars 2007 til Vefsn 

Arbeiderparti ad. dødsfall ved sykehuset i Mosjøen 
 16. E-post fra Vefsn Arbeiderparti av 8. mars 2007 med uttalelse fra 

årsmøte i Vefsn Arbeiderparti ad. sykehuset i Mosjøen 
 17. Sluttrapport av 19. mars 2007 fra arbeidsgruppe ”Lokalsykehusenes 

akuttfunksjoner i en samlet behandlingskjede” 
 18. Protokoll fra møte i Kontrollkomiteen, den 20. februar 2007 
 19. Protokoll fra møte i Kontrollkomiteen, den 27. mars 2007 
 20. Brev fra Fylkesordføreren i Nordland Fylkeskommune av 19. april 

2007 med uttalelse fra Nordland fylkesting ad. nei til sommerstengte 
fødeavdelinger 
Kopi av brevet ble ettersendt. 

 21. Brev fra rådmannen i Tromsø kommune av 24. april 2007 ad. protest 
mot økonomiske nedskjæringer i sykehustjenester ved UNN 
Kopi av brevet ble ettersendt. 

Sak 52-2007 Eventuelt 
Sak 53-2007 Styrking av det hjertekirurgiske tilbudet i Helse Nord 

Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 
STYRESAK 39-2007  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 29. MARS 2007 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 29. mars 2007 godkjennes.  
 
 
STYRESAK 40-2007  VALG AV STYRET I 
 SYKEHUSAPOTEK NORD HF, JF.  
 HELSEFORETAKSLOVEN § 21 

Forslag til styresammensetning ble lagt frem under behandling 
av saken. 

 
Styreleder Bjørn Kaldhol la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. For perioden frem til avholdelse av foretaksmøte i juni 2008 velges styret i Sykehusapotek 

Nord HF som følger: 
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o Hansen Anne Helen, Tromsø, kommunelege 
o Wahl Børge, Bodø, økonomidirektør 
o Lorentzen Alf (FrP), Karlsøy, helse- og sosialsjef 
o Marianne Hansen (SP), Vestvågøy, veterinær 
o Raymond Robertsen (H), Hammerfest, politiker – ny oppnevnt 

 
Som styreleder velges Anne Helen Hansen, og som nestleder velges Børge Wahl. 

 
2. Styret i helseforetaket oppnevnes i foretaksmøte, den 3. mai 2007.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. For perioden frem til avholdelse av foretaksmøte i juni 2008 velges styret i Sykehusapotek 

Nord HF som følger: 
 

o Hansen Anne Helen, Tromsø, kommunelege 
o Wahl Børge, Bodø, økonomidirektør 
o Lorentzen Alf (FrP), Karlsøy, helse- og sosialsjef 
o Marianne Hansen (SP), Vestvågøy, veterinær 
o Raymond Robertsen (H), Hammerfest, politiker – ny oppnevnt 

 
Som styreleder velges Anne Helen Hansen, og som nestleder velges Børge Wahl. 

 
2. Styret i helseforetaket oppnevnes i foretaksmøte, den 3. mai 2007.  
 
 
STYRESAK 41-2007  VIDERE UTVIKLING AV  
 SYKESTUEFUNKSJONEN I FINNMARK 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vurderer den foreliggende rapport som et godt grunnlag for å 

videreføre arbeidet med å utvikle sykestuefunksjonen i Helse Finnmark.  
 
2. For å kunne realisere rapportens ambisjoner om en oppgradering og standardisering av de 

faglige kravene til sykestuene, vurderer styret det som viktig at forslaget om å gi Helse 
Finnmark et systemansvar for sykestuedriften i Finnmark realiseres så snart det er praktisk 
og administrativt mulig.   

 
3. Styret i Helse Nord RHF vil peke på de særlige utfordringer som knytter seg til drift av 

sykestuer i små kommuner med ustabil legedekning, og vil be om at Helse Finnmark HF i 
sitt videre arbeid med å utvikle sykestuefunksjonen vurderer særlige tiltak for å møte 
denne utfordringen. 

 
4. Styret i Helse Nord RHF ser det som viktig at de telemedisinske installasjoner som i fire 

kommuner er etablert for kommunikasjon mellom sykehus og sykestuer i Finnmark, tas i 
aktiv bruk og følges opp med nødvendige organisatoriske og faglige samhandlingsrutiner.  
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5. Styret i Helse Nord RHF vurderer det som positivt at det arbeides videre med å fremskaffe 

ytterligere dokumentasjon av sykestuenes innhold og kostnader, men vil samtidig påpeke 
betydningen av at prosjektets fase II, med utprøving av ny finansieringsmodell, kommer i 
gang så snart som mulig.  

 
6. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å videreføre arbeidet vis a vis Helse- og 

omsorgsdepartementet for å få etablert en permanent aktivitetsbasert finansieringsordning 
for sykestuene. Målsettingen bør være å få en slik ordning etablert fra og med 2008.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vurderer den foreliggende rapport som et godt grunnlag for å 

videreføre arbeidet med å utvikle sykestuefunksjonen i Helse Finnmark.  
 
2. For å kunne realisere rapportens ambisjoner om en oppgradering og standardisering av de 

faglige kravene til sykestuene, vurderer styret det som viktig at forslaget om å gi Helse 
Finnmark et systemansvar for sykestuedriften i Finnmark realiseres så snart det er praktisk 
og administrativt mulig.   

 
3. Styret i Helse Nord RHF vil peke på de særlige utfordringer som knytter seg til drift av 

sykestuer i små kommuner med ustabil legedekning, og vil be om at Helse Finnmark HF i 
sitt videre arbeid med å utvikle sykestuefunksjonen vurderer særlige tiltak for å møte 
denne utfordringen. 

 
4. Styret i Helse Nord RHF ser det som viktig at de telemedisinske installasjoner som i fire 

kommuner er etablert for kommunikasjon mellom sykehus og sykestuer i Finnmark, tas i 
aktiv bruk og følges opp med nødvendige organisatoriske og faglige samhandlingsrutiner.  

 
5. Styret i Helse Nord RHF vurderer det som positivt at det arbeides videre med å fremskaffe 

ytterligere dokumentasjon av sykestuenes innhold og kostnader, men vil samtidig påpeke 
betydningen av at prosjektets fase II, med utprøving av ny finansieringsmodell, kommer i 
gang så snart som mulig.  

 
6. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å videreføre arbeidet vis a vis Helse- og 

omsorgsdepartementet for å få etablert en permanent aktivitetsbasert finansieringsordning 
for sykestuene. Målsettingen bør være å få en slik ordning etablert fra og med 2008.  

 
 
STYRESAK 42-2007  GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG  
 ÅRSBERETNING 2006 – HERUNDER  
 DISPONERING AV RESULTAT 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 Saken ble fremskyndet og behandlet etter styresak 39-2007. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Det fremlagte forslag til årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert 

kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet vedtaes som Helse Nord RHF’s 
regnskap for 2006.    
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2. Styrets årsberetning vedtas med de endringer som kom frem under behandling av saken. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Det fremlagte forslag til årsoppgjør med resultatregnskap og balanse, inkludert 

kontantstrøm og noter, samt disponering av årsresultatet vedtaes som Helse Nord RHF’s 
regnskap for 2006.    

 
2. Styrets årsberetning vedtas med de endringer som kom frem under behandling av saken. 
 
 
STYRESAK 43-2007  HÅLOGALANDSSYKEHUSET HF – ENDELIG  
 AVVIKLING 
 Sakspapirene ble ettersendt.   
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar følgende egenkapitalinnskudd i helseforetakene knyttet til 

endelig avvikling av Hålogalandssykehuset HF fra 1.1.2007: 
 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF kr 599 960 884 
Nordlandssykehuset HF kr   17 497 985 

 
2. Hålogalandssykehuset HF meldes slettet i Brønnøysundregistrene etter foretaksmøte for 

behandling av avviklingsregnskapet 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar følgende egenkapitalinnskudd i helseforetakene knyttet til 

endelig avvikling av Hålogalandssykehuset HF fra 1.1.2007: 
 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF kr 599 960 884 
Nordlandssykehuset HF kr   17 497 985 

 
2. Hålogalandssykehuset HF meldes slettet i Brønnøysundregistrene etter foretaksmøte for 

behandling av avviklingsregnskapet 
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STYRESAK 44-2007  UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE  
 NARVIK – STATUS/OPPFØLGING PROSJEKT  
 SYKEHUSHAUGEN OG TILSTANDS- 
 VURDERING AV DAGENS ANLEGG 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksframlegget og tidligere informasjon og vil 

understreke at det skal iverksettes umiddelbare tiltak som sikrer at befolkningen kan ha 
trygghet for helsetilbudet ved Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik.  

 
Styret i Helse Nord RHF ber om at Universitetssykehuset Nord-Norge HF setter i gang 
prosjekteringsarbeidet og innhenter anbud for gjennomføringen av de umiddelbare 
tiltakene med hensyn til brannsikkerhet. 

 
2. Samlet oversikt over nødvendige brannsikringstiltak og andre sikkerhetstiltak ved 

sykehuset i Narvik, samt kostnadsoverslag og finansiering av tiltakene legges frem i 
styremøte, den 18. juni 2007. 

 
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem senest i styremøte i august forslag til sak om nytt 

forprosjekt for Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik med to hovedalternativer og to 
underalternativer for hver: 

 
a. Nybygg – med og uten samling av somatikk og psykisk helse. 
b. Prosjekt Sykehushaugen, gjeldende hovedfunksjonsprogram - med hel og delvis 

renovering av gammelt anlegg 
 

4. Det skal legges fram konsekvenser av de ulike alternativene for investeringsplanen og 
skisse til prosjektplaner med organisering og fremdrift inkluderes. Herunder skal det 
framkomme hvordan gjennomføringen av opptrappingsplanen for psykisk helse i Narvik 
skal følges opp. 

 
5. Det skal redegjøres for ansattes og tillitsvalgtes deltakelse i planarbeidet og oppstart av 

organisasjonsutviklingsprosess som skal gå parallelt med investeringsprosjektet. 
 
6. Styret vil understreke at alle helseforetakene i Helse Nord som eiere av 

sykehusbygningene har et selvstendig ansvar for å følge opp at tilstrekkelig 
brannsikkerhet og at andre forhold knyttet til hygiene, miljø, elektriske installasjoner, 
smittevern etc. er forsvarlig og blir ivaretatt innenfor gjeldende lover og forskrifter. Helse 
Nord RHF skal samarbeide med HF-ene om å kartlegge sikkerheten og bidra til at det 
utarbeides og implementeres planer for tilfredsstillende sikkerhet. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF viser til saksframlegget og tidligere informasjon og vil 

understreke at det skal iverksettes umiddelbare tiltak som sikrer at befolkningen kan ha 
trygghet for helsetilbudet ved Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik.  
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Styret i Helse Nord RHF ber om at Universitetssykehuset Nord-Norge HF setter i gang 
prosjekteringsarbeidet og innhenter anbud for gjennomføringen av de umiddelbare 
tiltakene med hensyn til brannsikkerhet. 

 
2. Samlet oversikt over nødvendige brannsikringstiltak og andre sikkerhetstiltak ved 

sykehuset i Narvik, samt kostnadsoverslag og finansiering av tiltakene legges frem i 
styremøte, den 18. juni 2007. 

 
3. Styret ber adm. direktør om å legge frem senest i styremøte i august forslag til sak om nytt 

forprosjekt for Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik med to hovedalternativer og to 
underalternativer for hver: 

 
a. Nybygg – med og uten samling av somatikk og psykisk helse. 
b. Prosjekt Sykehushaugen, gjeldende hovedfunksjonsprogram - med hel og delvis 

renovering av gammelt anlegg 
 
4. Det skal legges fram konsekvenser av de ulike alternativene for investeringsplanen og 

skisse til prosjektplaner med organisering og fremdrift inkluderes. Herunder skal det 
framkomme hvordan gjennomføringen av opptrappingsplanen for psykisk helse i Narvik 
skal følges opp. 

 
5. Det skal redegjøres for ansattes og tillitsvalgtes deltakelse i planarbeidet og oppstart av 

organisasjonsutviklingsprosess som skal gå parallelt med investeringsprosjektet. 
 
6. Styret vil understreke at alle helseforetakene i Helse Nord som eiere av 

sykehusbygningene har et selvstendig ansvar for å følge opp at tilstrekkelig 
brannsikkerhet og at andre forhold knyttet til hygiene, miljø, elektriske installasjoner, 
smittevern etc. er forsvarlig og blir ivaretatt innenfor gjeldende lover og forskrifter. Helse 
Nord RHF skal samarbeide med HF-ene om å kartlegge sikkerheten og bidra til at det 
utarbeides og implementeres planer for tilfredsstillende sikkerhet. 

 
 
STYRESAK 45-2007  NY ORGANISERING AV 

AMBULANSETJENESTEN I HELSE NORD – 
KONSEKVENSER 

 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret tar til orientering at det å utvikle ambulansetjenesten i Nord-Norge, til et forventet 

nasjonalt nivå, medfører betydelige økte kostnader for Helse Nord. Økte kostnader skal 
håndteres innenfor det enkelte helseforetakets budsjett.  

 
2. Overtakelse av ansvaret for utøvelse av tjenesten skal følges opp med kontinuerlig arbeid 

med sikte på omstilling og effektiv ressursbruk i forhold til regionale prioriteringer.  
 
3. Styret ber adm. direktør gjennomføre en helhetlig evaluering av ambulansetjenesten i 

Helse Nord innen utgangen av 2008. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Styret tar til orientering at det å utvikle ambulansetjenesten i Nord-Norge, til et forventet 

nasjonalt nivå, medfører betydelige økte kostnader for Helse Nord. Økte kostnader skal 
håndteres innenfor det enkelte helseforetakets budsjett.  

 
2. Overtakelse av ansvaret for utøvelse av tjenesten skal følges opp med kontinuerlig arbeid 

med sikte på omstilling og effektiv ressursbruk i forhold til regionale prioriteringer.  
 
3. Styret ber adm. direktør gjennomføre en helhetlig evaluering av ambulansetjenesten i 

Helse Nord innen utgangen av 2008. 
 
Protokolltilførsel til styresak 45-2007 – stemmeforklaring: 
 
Ansattevalgte representanter vil påpeke misforholdet mellom de oppgaver som HF pålegges 
fra departementet og de økonomiske ressurser som følger med. Helse Nord som 
ambulanseområde er det desidert største i landet når det gjelder areal (45 %), men med en 
liten befolkning (10 %). Å utvikle en ambulansetjeneste av høy kvalitet, tilfredsstillende 
tilgjengelighet og avtalefestede arbeidsvilkår til de ansatte, er svært kostnadskrevende. For å 
opprettholde et likeverdig helsetilbud til befolkningen i Nord-Norge er det viktig at Helse 
Nord synliggjør disse utfordringene overfor departementet. Særlig kompensasjon for dette bør 
komme gjennom nasjonal inntektsfordelingsmodell. 
 
Kirsti Jacobsen /s/   Geir Braathu /s/  Stig-Arild Stenersen /s/ 
 
 
STYRESAK 46-2007  ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I 
 HELSE NORD 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Etiske retningslinjer for ansatte i Helse Nord vedtas som foreslått, dog uten 

lovhenvisninger. 
 
2. Det enkelte helseforetak bes om å behandle de etiske retningslinjer i styret.  
 
3. Styret ber adm. direktør sørge for at det gjennomføres en evaluering knyttet til hvordan de 

etiske retningslinjene er blitt implementert, og bruken av dem, hvor tillitsvalgte aktivt skal 
delta, innen utgangen av 2009.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Etiske retningslinjer for ansatte i Helse Nord vedtas som foreslått, dog uten 

lovhenvisninger. 
 
2. Det enkelte helseforetak bes om å behandle de etiske retningslinjer i styret.  
 
3. Styret ber adm. direktør sørge for at det gjennomføres en evaluering knyttet til hvordan de 

etiske retningslinjene er blitt implementert, og bruken av dem, hvor tillitsvalgte aktivt skal 
delta, innen utgangen av 2009.  
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STYRESAK 47-2007  OPPNEVNING AV VALGSTYRE KNYTTET TIL 
 VALG AV ANSATTES REPRESENTANTER TIL  
 STYRET I HELSE NORD RHF 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF oppnevner følgende ansatterepresentanter til valgstyret for Helse 

Nord RHF: 
 

o Ann Iren Thomassen, Fagforbundet 
o Stig A. Stenersen, Akademikerne 

 
2.  Som vararepresentanter oppnevnes: 
 

o Knut Løknes, Fagforbundet  
o Merete Lian, NSF 

 
3. Som representant fra RHF-administrasjonen til RHF-valgstyre oppnevnes: 
 

o Adm. direktør oppnevner representant fra RHF-administrasjonen innen styremøte, den 
18. juni 2007. 

 
4. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF oppnevner følgende ansatterepresentanter til valgstyret for Helse 

Nord RHF: 
 

o Ann Iren Thomassen, Fagforbundet 
o Stig A. Stenersen, Akademikerne 

 
2.  Som vararepresentanter oppnevnes: 
 

o Knut Løknes, Fagforbundet  
o Merete Lian, NSF 

 
3. Som representant fra RHF-administrasjonen til RHF-valgstyre oppnevnes: 
 

o Adm. direktør oppnevner representant fra RHF-administrasjonen innen styremøte, den 
18. juni 2007. 

 
4. Valgstyret konstituerer seg selv med leder og nestleder. 
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STYRESAK 48-2007  ARBEIDSMILJØ I SYKEHUS – AVVIK 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Den fremlagte statusrapporten over arbeidsmiljøet i sykehusene taes til orientering. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
2. Adm. direktør bes om å følge opp helseforetakene i forhold til rapportene fra 

Arbeidstilsynet. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styremedlemmer Kirsti Jacobsen, Geir Braathu og Stig-Arild Stenersen fremmet 
følgende forslag til nytt punkt 3 i vedtaket:  
 
Styret ber særlig om en tilbakemelding om hvilke tiltak HF har for å lukke påleggene knyttet 
til kartlegging og vurdering av tiltak av helserisiko knyttet til bygningsmessige forhold, 
ergonomi og balansen mellom ressurser og oppgaver. 
 
Forslaget falt mot tre stemmer (Kirsti Jacobsen, Geir Braathu og Stig-Arild Stenersen).. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Den fremlagte statusrapporten over arbeidsmiljøet i sykehusene taes til orientering. 
 
2. Adm. direktør bes om å følge opp helseforetakene i forhold til rapportene fra 

Arbeidstilsynet. 
 
Protokolltilførsel til styresak 48-2007: 
 
Ansattevalgtes representanter ser positivt på at mange pålegg er lukket, men kan ikke se 
hvordan foretakene skal kunne lukke de tre store gjenstående påleggene uten at de tilføres 
ekstra økonomiske ressurser.  

 
Kirsti Jacobsen /s/   Geir Braathu /s/  Stig-Arild Stenersen /s/ 
 
 
STYRESAK 49-2007  PLAN FOR INTERNREVISJON 2007-2008 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Plan for internrevisjon 2007-2008 vedtas som fremlagt.  
 
2. Kontrollkomiteen kan vedta endringer/justeringer i planen. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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Styrets vedtak: 
 
1. Plan for internrevisjon 2007-2008 vedtas som fremlagt.  
 
2. Kontrollkomiteen kan vedta endringer/justeringer i planen. 
 
 
STYRESAK 50-2007  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Nasjonalt lønnsråd – møte, den 27. april 2007, informasjon  
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 

- Sammenslåing Helse Øst RHF og Helse Sør RHF – informasjon om prosessen 
- Møte mellom helseregionene i Frankrike og adm. direktører i RHF-ene, den 26. mars 

2007 
- Møte med Nordland Fylkesting i Brønnøysund – tema helse, den 17. april 2007 
- Eiermøter/selskapsmøter med HINAS, Luftambulansetjenesten ANS og Norsk 

Helsenett, den 23. april 2007 – informasjon om organisering og økonomi 
- Oppdragsdokument 2007 – rapportering økonomi, jf. økonomirapport nr. 3 i Helse 

Nord 
- Oppfølgingsmøter med helseforetakene ad. økonomi, den 19. og 24. april 2007 
- Ansatte på utenlandsoppdrag – forsikringsdekning, jf. spørsmål fra styret i styremøte, 

den 14. februar 2007  
- Stengte fødeavdelinger i sommer – underskriftskampanje på internett, informasjon 
- Deltidsstillinger i HF-ene, jf. spørsmål fra styret i styremøte, den 14. februar 2007  
- Kvalitetssikring og Praktiske prosedyrer i sykepleie (PPS) – informasjon  
- Helgelandssykehuset Mosjøen – informasjon om status og evalueringsprosessen 

3. Hålogalandssykehuset HF, ny organisering – fordeling av egenkapital, jf. styresak 29-
2007/2 Orienteringssaker – strekpunkt 5 og styresak 37-2007/1 Eventuelt  

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering.  
 
 
STYRESAK 51-2007  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 6. mars 2007 til Vefsn Arbeiderparti ad. 

dødsfall ved sykehuset i Mosjøen 
2. E-post fra Vefsn Arbeiderparti av 8. mars 2007 med uttalelse fra årsmøte i Vefsn 

Arbeiderparti ad. sykehuset i Mosjøen 
3. Sluttrapport av 19. mars 2007 fra arbeidsgruppe ”Lokalsykehusenes akuttfunksjoner i en 

samlet behandlingskjede” 
4. Protokoll fra møte i Kontrollkomiteen, den 20. februar 2007 
5. Protokoll fra møte i Kontrollkomiteen, den 27. mars 2007 
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6. Brev fra Fylkesordføreren i Nordland Fylkeskommune av 19. april 2007 med uttalelse fra 

Nordland fylkesting ad. nei til sommerstengte fødeavdelinger 
Kopi av brevet ble ettersendt. 

7. Brev fra rådmannen i Tromsø kommune av 24. april 2007 ad. protest mot økonomiske 
nedskjæringer i sykehustjenester ved UNN 
Kopi av brevet ble ettersendt. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
STYRESAK 52-2007  EVENTUELT 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
STYRESAK 53-2007  STYRKING AV DET HJERTEKIRURGISKE 
 TILBUDET I HELSE NORD 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret ber om at det iverksettes tiltak for å øke kapasiteten for hjertekirurgi ved 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF med om lag 14 inngrep per måned fra august 2007. 
 
2. Styret bevilger kr 4 200 000, - til økt hjertekirurgisk behandling ved Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF. 
 
Forslaget ble vedtatt mot én stemme (Stig-Arild Stenersen). 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret ber om at det iverksettes tiltak for å øke kapasiteten for hjertekirurgi ved 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF med om lag 14 inngrep per måned fra august 2007. 
 
2. Styret bevilger kr 4 200 000, - til økt hjertekirurgisk behandling ved Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 2. mai 2007 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 8. juni 2007 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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STYRESAK 56-2007  TERTIALRAPPORT NR. 1-2007 
 Sakspapirene ettersendes. 
 

Møtedato: 18. juni 2007 
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STYRESAK 57-2007  REVISJON AV DRIFTSRAMMER 2007 
 

Møtedato: 18. juni 2007 

 
Formål/sammendrag 
Saken omhandler forslag til revisjon av driftsrammer for 2007. Justeringene er begrunnet i 
følgende: 
 
1. Tildeling av økt driftsramme til rusbehandling. 
 
2. Justering av øremerket driftsramme til psykisk helsevern Helgelandssykehuset. 
 
3. Tildeling av økt driftsramme på grunn av ferdigstilt prosjekt i opptrappingsplan for 

psykisk helsevern og styrking av psykisk helsevern for barn og unge. 
 
Økt tildeling til rusbehandling 
Stortinget har i forbindelse med behandlingen av St. prp. nr 44 (2206-2007) Revidert 
statsbudsjett vedtatt å øke bevilgningen til tverrfaglig spesialisert behandling for 
rusmiddelmisbruk i spesialisthelsetjenesten. Økt bevilgning til Helse Nord er på 5,4 mnok til 
følgende formål: 
 
• For å sikre god tilgjengelighet og kapasitet i det samlede behandlingstilbudet til 

rusmiddelavhengige bevilges Helse Nord 4,7 mnok. Formålet med bevilgningen er å 
redusere antall ventende og sikre nyhenviste ordinær behandling etter gjeldende regler og 
fastsatte frister. Bedre samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale 
tjenester til rusmiddelavhengige er nødvendig for å oppnå god effekt av behandlingen og 
samlet sett bedre rehabilitering og inkludering i nærmiljøet for den enkelte. 
Administrerende direktør foreslår å fordele bevilgningen til helseforetakene i f. t. antall 
innbyggere i opptaksområde. Dette gir følgende forslag til fordeling mellom 
helseforetakene: 
 

Forslag til økt ramme
Finnmark 741 000                         
Helgeland 790 000                         
NLSH 1 333 000                      
UNN 1 836 000                      
Sum 4 700 000                       
 

• For å redusere antall på venteliste på LAR (legemiddelassistert rehabilitering), bevilges 
Helse Nord RHF 0,7 mnok. Administrerende direktør foreslår å øke driftsrammen til 
LAR-senteret (UNN HF).  

 
Justering av øremerkede rammer til psykisk helse 
I styresak 90-2006 Budsjett og helsepolitisk bestilling ble det lagt til grunn at drift av tiltak 
over opptrappingsplanen i 2007 delvis skulle finansieres med ubrukte midler fra tidligere år 
(avsatt som kortsiktig gjeld på helseforetakene og på RHF). Beløpene for ubrukte midler ved 
utgangen av 2006 var estimater og det ble redegjort for at rammene måtte følges opp mot 
helseforetakene i løpet av våren 2007. Helgelandssykehuset hadde 2,7 mnok mindre i ubrukte 
midler per 31.12.06 enn forutsatt i styresak 90-2006.  
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Helseforetakets øremerkede ramme foreslås derfor økt tilsvarende og RHF-rammen redusert. 
Det har vært tatt høyde for denne usikkerheten i disponeringene.   
 
Justering av basisramme som kompensasjon for avskrivninger av investeringer over 
psykiatriplanen  
Avskrivninger av nye investeringer over opptrappingsplanen kompenseres gjennom økt 
basisramme (4 % av godkjent investeringsramme). Dette budsjetteres på Helse Nord RHF og 
basisramme fordeles helseforetaket når bygget er ferdigstilt og avskrivningskostnader påløper. 
 
Rammen til Nordlandssykehuset foreslås økt med 0,35 mill kr som kompensasjon for 
prosjektet i Lofoten hvor avskrivninger påløper. Poliklinikkdelen ble ferdigstilt i 2006,  
mens psykiatrisengene (som er en del av medisinsk avdeling) ferdigstilles 2007. Siste del 
(0,35 mill kr) av planlagt kompensasjon vil foreslås bevilget i budsjett 2008.    
 
Rammen til Helse Finnmark foreslås økt med 1,8 mill kr som kompensasjon for avskrivninger 
av investeringsprosjektene i Alta, Lakselv, Tana og Karasjok (ca halvårseffekt 2007).  
Fullfinansiering (1,96 mill kr) vil foreslås i budsjett 2008.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Helseforetakenes drifts- og investeringsrammer justeres for økt tildeling til rusbehandling 

og økt driftsramme til psykisk helsevern.  
 
2. De nye driftsrammer for 2007 blir som følger:  
 
Sum av Beløp Helseforetak
Formål Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt
Ambulanse 74 445             137 116           86 914             51 104             349 579     
Luftambulanse 17 137             6 149               10 588             8 218               42 092       
Pasienttransport/Transport av helsepersonell 839                  2 372               658                  2 162               6 031         
Psykisk helsevern 153 563           478 973           416 620           78 841             1 127 997  
Rus 15 506             106 505           19 966             9 055               151 033     
Kapital 41 600             161 564           89 036             38 800             331 000     
Særskilt funksjon 82 542             200 507           42 985             24 758             350 792     
Somatikk 350 548           1 776 977        874 898           402 045           3 404 467  
Pensjon 12 000             58 962             29 238             13 800             114 000     
Ikke fordelt på formål 472 894           472 894     
Totalt 748 180           2 929 125        1 570 902        628 783           472 894           6 349 885  

Øremerket tilskudd RHF Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Nasjonale med kompetansesentre 34 160             34 160       
Pasienttransport 2 256               170 448           139 741           169 165           94 362             575 972     
Autismenettverk 1 640               1 640         
Omlegging arbeidsgiveravgift 609                  40 461             20 930             62 000       
Opptrappingsplan psykiatri (800)                 44 370             75 641             73 078             32 470             224 759     
Regionalt fagmiljø ADHD/Tourette 300                  300            
Regionalt fagmiljø Narkolepsi 100                  100            
Forskning 5 933               1 704               36 278             4 135               350                  48 400       
Opptreningssentre 145 400           145 400     
Viken senter 40 350             40 350       
Nasjonalt tilskudd Luftambulanse 61 500             61 500       
SUM 255 248          216 522         328 021         267 608         127 182           1 194 581  
 
 
Bodø, den 8. juni 2007 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Vedlegg 1  
 
Forslag til justerte driftsrammer for 2007 
 
Sum av Beløp Helseforetak
Formål Finnmark UNN NLSH Helgeland RHF Totalt
Ambulanse 74 445             137 116           86 914             51 104             349 579     
Luftambulanse 17 137             6 149               10 588             8 218               42 092       
Pasienttransport/Transport av helsepersonell 839                  2 372               658                  2 162               6 031         
Psykisk helsevern 153 563           478 973           416 620           78 841             1 127 997  
Rus 15 506             106 505           19 966             9 055               151 033     
Kapital 41 600             161 564           89 036             38 800             331 000     
Særskilt funksjon 82 542             200 507           42 985             24 758             350 792     
Somatikk 350 548           1 776 977        874 898           402 045           3 404 467  
Pensjon 12 000             58 962             29 238             13 800             114 000     
Ikke fordelt på formål 472 894           472 894     
Totalt 748 180           2 929 125        1 570 902        628 783           472 894           6 349 885  

Øremerket tilskudd RHF Finnmark UNN NLSH Helgeland Sum 
Nasjonale med kompetansesentre 34 160             34 160       
Pasienttransport 2 256               170 448           139 741           169 165           94 362             575 972     
Autismenettverk 1 640               1 640         
Omlegging arbeidsgiveravgift 609                  40 461             20 930             62 000       
Opptrappingsplan psykiatri (800)                 44 370             75 641             73 078             32 470             224 759     
Regionalt fagmiljø ADHD/Tourette 300                  300            
Regionalt fagmiljø Narkolepsi 100                  100            
Forskning 5 933               1 704               36 278             4 135               350                  48 400       
Opptreningssentre 145 400           145 400     
Viken senter 40 350             40 350       
Nasjonalt tilskudd Luftambulanse 61 500             61 500       
SUM 255 248          216 522         328 021         267 608         127 182           1 194 581  
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STYRESAK 58-2007  PLANRAMMER 2008 
 

Møtedato: 18. juni 2007 

 
Formål/sammendrag 
Formålet med denne saken er å gi føringer og avklaringer i forkant av helseforetakenes arbeid 
med drifts- og investeringsbudsjett 2008 og investeringsplanen 2008 - 2011.  
 
Helseforetakenes arbeid med budsjett er tidkrevende og involverer mange enheter og 
funksjoner. Styret for Helse Nord RHF har derfor etablert en praksis, hvor en i junimøtet 
tildeler planrammer, setter krav og gir faglige føringer som premisser for budsjettarbeidet. 
 
I protokollen fra foretaksmøtet til Helse Nord RHF, den 13. februar 2007 stiller Helse- og 
omsorgsdepartementet som krav for å kunne ta opp lån og investere at det gjennomføres 
investeringsanalyser og at det gjennomføres ”bærekraft analyser” av helseforetakenes og 
foretaksgruppens økonomi før det kan gjennomføres investeringer.  
 
Oppdatering av planrammer 
Planrammer drift 2008 
Følgende forhold anbefales lagt til grunn ved utarbeiding av driftsbudsjett 2008: 
 
• Planrammer for 2008 baseres på basisrammen for 2007. 
• Rammen skal korrigeres for styrevedtatt opptrapping av avkastningskrav for 

boligkapitalen (styresak 16-2006). 
• Forskningsmidler finansiert over basisrammen trekkes ut nå, og fordeles på nytt 

etter en samlet vurdering i USAM. 
 
Dette innebærer at helseforetakene må ta utgangspunkt i disse rammene som grunnlag 
for å starte planleggingen for 2008 og prioriteringen av investeringene i årene fremover. 
Med utgangspunkt i disse avklaringene må helseforetakene starte med å lage prognoser for de 
økonomiske resultatene i perioden 2008-2011.  
 
Det er et absolutt krav til hvert enkelt HF, at foretaket klarer å oppnå det økonomiske 
resultatkravet, før foretaket kan tildeles lånefinansierte investeringsrammer. 
    
I tillegg er det flere forhold som skal avklares før helseforetakene kan utarbeide ferdige 
budsjett. Vi tar sikte på å legge disse forholdene frem for styret i august. Dette gjelder: 
 
− Investeringsrammer, for det enkelte HF basert på styrets prioritering og HF-enes 

økonomiske bæreevne, jfr. økonomisk analyse 
− Oppfølging av tidligere styrevedtak, dette gjelder i praksis nå finansiering av 

regionalt senter for spiseforstyrrelser ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
(UNN) 
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− Eventuell omfordeling som følge av ny inntektsmodell. Ny inntektsmodell skal 

styrebehandles i høst, dersom den skal få konsekvenser for fordelingen av penger i 
2008 bør dette avklares snarest mulig i løpet av høsten. 

− Fordeling av økte midler til betjening av kapital. I statsbudsjettet for 2007 varsler 
regjeringen at den vil trappe opp inntektene til helseforetakene med 1000 mill 
kroner over tre år fra og med 2008 for å styrke foretakenes økonomiske evne til å 
investere.  

− Forskningsmidler fordeles i egen sak. 
− Konsekvenser av statsbudsjettet som 
 

o Lønns- og priskompensasjon  
o Takstenderinger 
o Nye funksjoner osv 
 
vil ikke kunne avklares for statsbudsjettet legges frem i begynnelsen av oktober.   

 
Planrammer investering 
Styret behandlet i styresak 98-2006 investeringsplan 2007-2010. Investeringsplanen er en 
rullerende flerårig plan som oppdateres og justeres årlig. Planen vil justeres i forhold til ny 
informasjon og behov muligheter og fremdrift og endret prioritering. Oppdatert forslag til 
investeringsplan skal fremmes for styret i august. Som et ledd i forberedelsene må 
helseforetakene og Helse Nord foreta analyser av fremtidig økonomisk bæreevne. Oppdaterte 
driftsplanrammer er en viktig forutsetning for å kunne gjøre slike analyser.   
 
Vurdering 
Helse Nord har store behov for investering i og utbedring av bygg, anlegg og 
medisinskteknisk utstyr. Regjeringen har i statsbudsjett 2007, signalisert at den i de tre 
nærmeste årene vil styrke økonomien til Helse Nord RHF for kunne gjennomføre dette. I 
tillegg er det nødvendig å sikre kontroll med og balanse i økonomien til foretaksgruppen, samt 
å forbedre beslutningsgrunnlaget for investeringer. Klare planrammer og premisser er et 
viktig bidrag i planleggingen for å oppfylle de økonomiske krav. 
 
Konklusjon 
Det tildeles nå ”sikre” foreløpige planrammer for budsjett 2008, og det stilles krav til analyser 
av foretakenes økonomi som grunnlag for revisjon av investeringsplanen. 
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Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
3. Det fastlegges planrammer for budsjett 2008 i henhold til tabell 2 i utredningen – som 

følger: 
 

Planrammer 2008-2001 i 1000 kroner
2008 2009 2010 2011

Helse Finnmark HF
Basis 2007 714 539 714 539 714 539 714 539
Eff. Krav boliger -4 800 -9 600 -9 600 -9 600
Nye oppgaver
Andel økte "avskrivningsmidler"
Effekt av inntektsmodell
Sum Helse Finnmark HF 709 739 704 939 704 939 704 939

2008 2009 2010 2011
UNN HF
Basis 2007 2 836 221 2 836 221 2 836 221 2 836 221
Eff. Krav boliger -8 790 -17 580 -17 580 -17 580
Nye oppgaver
Forskningsmidler -15 000 -15 000 -15 000 -15 000
Andel økte "avskrivningsmidler"
Effekt av inntektsmodell
Sum UNN HF 2 812 431 2 803 641 2 803 641 2 803 641

2008 2009 2010 2011
Nordlandssykehuset
Basis 2007 1 504 960 1 504 960 1 504 960 1 504 960
Eff. Krav boliger -4 210 -8 420 -8 420 -8 420
Nye oppgaver
Andel økte "avskrivningsmidler"
Effekt av inntektsmodell
Sum Nordlandssykehuset HF 1 500 750 1 496 540 1 496 540 1 496 540

2008 2009 2010 2011
Helgelandssykehuset
Basis 2007 587 993 587 993 587 993 587 993
Eff. Krav boliger -1 600 -3 200 -3 200 -3 200
Nye oppgaver
Andel økte "avskrivningsmidler"
Effekt av inntektsmodell
Sum Helgelandssykehuset HF 586 393 584 793 584 793 584 793  

 
4. Planleggingen av budsjett 2008 skal skje med basis i de økonomiske styringsmål som ble 

fastsatt i styresak 18-2007, jfr. tabell 1 i utredningen – som følger: 
 

Styringsmål i mill kroner

2008 2009 2010 2011
Helse Finnmark HF -10 -5 0 0
UNN HF -46 -23 0 0
Nordlandssykehuset HF -24 -12 0 0
Helgelandssykehuset HF -6 -3 0 0
Sykehus apotek Nord 2 2 1 1
Helse Nord RHF 0 0 0
Helse Nord IKT 0 0 0 0

Sum -84 -41 1 1  
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5. Som grunnlag for å rullere investeringsplanen skal helseforetakene gjennomføre en 

analyse av den økonomiske bæreevnen for årene 2008-2011 innen den 1. august 2008. 
 
 
Bodø, den 8. juni 2007 
 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Konserntillitsvalgtes/konsernverneombuds vurderinger 
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UTREDNING 
 
Innledning  
Formålet med denne saken er å gi føringer og avklaringer i forkant av helseforetakenes arbeid 
med driftsbudsjett 2008 og investeringsplanen.  
 
Siden den økonomiske situasjonen til Helse Nord RHF er så anstrengt, og det er flere 
uavklarte forhold knyttet til investeringsbehov og grunnlag for prioritering av investeringer, 
vil denne saken i hovedsak berøre økonomiske rammebetingelser. Oppdatert investeringsplan 
og investeringsrammer for 2008 vil bli behandlet i august. 
 
Bakgrunn 
Helseforetakenes arbeid med budsjett er tidkrevende og involverer mange enheter og 
funksjoner. Styret for Helse Nord RHF har derfor etablert en praksis, hvor en i juni-møtet 
tildeler planrammer, setter krav og gir faglige føringer som premisser for budsjettarbeidet. 
 
I protokollen fra foretaksmøtet til Helse Nord RHF, den 13. februar 2007 stiller Helse- og 
omsorgsdepartementet som krav for å kunne ta opp lån og investere, at det gjennomføres 
investeringsanalyser og at det gjennomføres ”bærekraft analyser” av helseforetakenes og 
foretaksgruppens økonomi før det kan iverksettes investeringer. Jfr. foretaksprotokoll pkt. 5.2 
 
Departementet varslet i foretaksmøte i januar 2006 en gjennomgang av hele 
investeringsporteføljen i Helse Nord RHF. Dette bl.a. for å sikre at investeringer planlegges i 
forhold til regionens økonomiske bæreevne. Denne gjennomgangen er nå foretatt og 
foretaksmøtet uttrykte bekymring for at det planlagte investeringsnivået synes høyt, samtidig 
som det ikke er godtgjort hvordan regionen skal håndtere kapitalkostnadene knyttet til disse 
investeringene når disse tas i bruk.  
Departementet vil f.o.m. 2007 legge opp til en sterkere styring av de lånemidlene som 
fordeles til det regionale helseforetaket; 

• lånemidler vil f.o.m. 2007 tildeles til spesifikke prosjekter og tildeling skal skje etter 
søknad 
• som hovedregel vil det ikke gis adgang til å lånefinansiere investeringer innen MTU, 
IKT og innledende prosjektplanlegging 
Foretaksmøtet forutsatte at det skal foreligge konsernbestemmelser i det regionale 
helseforetaket som legger til grunn at driftsøkonomiske beregninger, inkl. hvordan 
økte kostnader er tenkt dekket inn, skal inngå som en del av investeringsbeslutningen. 
Slike bestemmelser skal gjelde alle typer investeringer. 

 
Kravene fra eier innbærer at: 
 
− Det for alle investeringsprosjekter må gjennomføres en investeringsanalyse som grunnlag 

for prioritering av investeringsrammen. 
− Alle HF og fortaksgruppen samlet må gjennomføre en økonomisk analyse som viser 

hvordan det enkelte HF og Helse Nord samlet skal håndtere de økte kostnader som følger 
av investeringene. 

 
Planpremisser  
Planrammer drift 2008 

 
Følgende forhold lagt til grunn: 
• Planrammer for 2008 baseres på basisrammen for 2007. 
• Rammen skal korrigeres for styrevedtatt opptrapping av avkastningskrav for 

boligkapitalen (styresak 16-2006). 
• Forskningsmidler finansiert over basisrammen trekkes ut nå, og fordeles på nytt 

etter en samlet vurdering i USAM. 
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Dette innebærer at helseforetakene må ta utgangspunkt i disse rammene som grunnlag 
for å starte planleggingen for 2008 og prioriteringen av investeringene i årene fremover. 
Dette er ikke en full avklaring av alle forhold knyttet til budsjett 2008, men det mest 
nøyaktige på det nåværende tidspunkt. Med utgangspunkt i disse avklaringene må 
helseforetakene starte med å lage prognoser for perioden 2008-2011. Det er helt nødvendig at 
dette blir gjort for at styret skal få en sak om fordeling investeringsrammene for 2008 og årne 
fremover som oppfyller kravet i foretaksmøtet. Det er et absolutt krav til hvert enkelt HF at 
foretaket klarer å oppnå det økonomiske resultatkravet før vi kan tildele lånefinansierte 
investeringsrammer. 
    
I tillegg er det flere forhold som skal avklares før helseforetakene kan utarbeide ferdige 
budsjett. Vi har som mål å legge disse forholdene frem for styret i august. Dette gjelder: 
 
− Investeringsrammer, for det enkelte HF basert på styrets prioritering og HF enes 

økonomiske bæreevne 
− Oppfølging av styrevedtak, dette gjelder i praksis finansiering av regionalt senter for 

spiseforstyrrelser ved UNN 
− Omfordeling som følge av inntektsmodell. Ny inntektsmodell skal styrebehandles i 

høst, dersom den skal få konsekvenser for fordelingen av penger i 2008 bør dette 
avklares tidligst mulig  i løpet av høsten 

− Fordeling av økte midler til betjening av kapital. I statsbudsjettet for 2007 varsler 
regjeringen at den vil trappe opp inntektene til helseforetakene med 1000 mill 
kroner over tre år for å styrke foretakenes økonomiske evne til å investere. Styret 
må beslutte hvordan disse pengene skal disponeres. (I første omgang kan deler av 
disse midlene fordeles til å finansiere nybygg, Bodø, Vesterålen + noe til opprusting i 
Narvik), senere kan disse pengene refordeles for å følge opp investeringsplanen. 

− Forskningsmidler fordeles i egen sak. 
− Konsekvenser av statsbudsjettet som 
 

o Lønns og priskompensasjon  
o Takstenderinger 
o Nye funksjoner osv 
 
vil ikke kunne avklares for statsbudsjettet legges frem i begynnelsen av oktober.   

 
Styringsmålene for 2008 og fremover 
De fremtidige økonomiske styringsmålene for helseforetakene ble behandlet i styresak 
18-2007, se tabell 1. 
 
Tabell 1 
Styringsmål i mill kroner

2008 2009 2010 2011
Helse Finnmark HF -10 -5 0 0
UNN HF -46 -23 0 0
Nordlandssykehuset HF -24 -12 0 0
Helgelandssykehuset HF -6 -3 0 0
Sykehus apotek Nord 2 2 1 1
Helse Nord RHF 0 0 0
Helse Nord IKT 0 0 0 0

Sum -84 -41 1 1  
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Helsefaglige føringer for budsjett 2008  
I planleggingen av aktiviteten for 2008 skal de faglige føringer og prioriteringer i budsjett 
2007 og oppdragsdokument for 2007 legges til grunn. 
 
Det er signalisert at det kan komme krav om behandlingsgaranti innenfor psykiatrien når det 
gjelder barn og ungdom. Helseforetakene bør derfor allerede nå foreberede seg på at dette kan 
bli en realitet for 2008.   
 
Tabell 2 
 
Planrammer 2008-2001 i 1000 kroner

2008 2009 2010 2011
Helse Finnmark HF
Basis 2007 714 539 714 539 714 539 714 539
Eff. Krav boliger -4 800 -9 600 -9 600 -9 600
Nye oppgaver
Andel økte "avskrivningsmidler"
Effekt av inntektsmodell
Sum Helse Finnmark HF 709 739 704 939 704 939 704 939

2008 2009 2010 2011
UNN HF
Basis 2007 2 836 221 2 836 221 2 836 221 2 836 221
Eff. Krav boliger -8 790 -17 580 -17 580 -17 580
Nye oppgaver
Forskningsmidler -15 000 -15 000 -15 000 -15 000
Andel økte "avskrivningsmidler"
Effekt av inntektsmodell
Sum UNN HF 2 812 431 2 803 641 2 803 641 2 803 641

2008 2009 2010 2011
Nordlandssykehuset
Basis 2007 1 504 960 1 504 960 1 504 960 1 504 960
Eff. Krav boliger -4 210 -8 420 -8 420 -8 420
Nye oppgaver
Andel økte "avskrivningsmidler"
Effekt av inntektsmodell
Sum Nordlandssykehuset HF 1 500 750 1 496 540 1 496 540 1 496 540

2008 2009 2010 2011
Helgelandssykehuset
Basis 2007 587 993 587 993 587 993 587 993
Eff. Krav boliger -1 600 -3 200 -3 200 -3 200
Nye oppgaver
Andel økte "avskrivningsmidler"
Effekt av inntektsmodell
Sum Helgelandssykehuset HF 586 393 584 793 584 793 584 793  
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Vedlegg 
 
Til dokument ”Planrammer 2008” 
 
 
Konserntillitsvalgtes/Konsernverneombudets vurdering  
Helse Nord har forelagt oss et foreløpig dokument, planrammer 2008, som vi kort har 
diskutert i fellesskap. Dokumentet ”Planrammer 2008” er ment å være styrets innledning til 
helseforetakenes arbeid med budsjettet for 2008 ved å tildele planrammer, sette krav og gi 
faglige føringer. I så måte fungerer dokumentet godt da det tar for seg viktige føringer fra 
eiers oppdragsdokument, blant annet med tanke på investeringsnivå og håndtering av 
kapitalkostnadene knyttet til disse. I tillegg tar det for seg tidligere vedtatte planrammer fra 
styret i Helse Nord, samt presiseringer rundt uavklarte forhold som investeringsrammer, 
inntektsfordelingsmodell, konsekvenser av statsbudsjettet med mer.  
 
De KTV/KVO er imidlertid usikre på realismen i styrets vedtak om opptrapping av 
avkastningskrav for boligkapitalen i foretaksgruppen, og dermed den innvirkning det kan få 
på de vedtatte økonomiske styringsmål for 2008 og fremover.  Vi ser det også som en svakhet  
at planrammene for 2008 ikke er knyttet opp mot viktige helsefaglige føringer.  
Erfaringsmessig vet vi at foretaksgruppen sliter med å gjennomføre vedtatte innsparingstiltak, 
og samtidig opprettholde de tilbud som er pålagt gjennom oppdragsdokumentet. 
   
 

Side 27



        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 8.6.2007  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 59-2007  UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE  
 NARVIK – KOSTNADER TIL KORTSIKTIGE  
 TILTAK OG UTREDNING AV PERMANENT  
 LØSNING 
 Sakspapirene ettersendes. 
 

Møtedato: 18. juni 2007 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 8.6.2007 200300047-174 03 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Asbjørn Elde og Jann-Georg Falch, tlf. 75 51 29 00 
 

 

STYRESAK 60-2007  BARNEHAGENE I HELSE FINNMARK –  
 OVERFØRING TIL HAMMERFEST KOMMUNE  
 OG SØR-VARANGER KOMMUNE 
 

Møtedato: 18. juni 2007 

 
Formål/sammendrag 
Styret i Helse Finnmark har anbefalt at to barnehager overføres vederlagsfritt til henholdsvis 
Hammerfest kommune og Sør-Varanger kommune. Ved overføring av bygningene overtar 
kommunene driften av barnehagene, samtidig stilles det konkrete krav om: 
 
• fortrinnsrett for barn av ansatte i foretaket 
• daglig åpningstid, åpningstider ved utløsing av katastrofealarm og 
• tidsbegrensning til tomter som ikke er i bruk.  
 
Verdien av anleggene er på henholdsvis ca. 8 mill. kroner og ca. 4 mill. kroner. Styret i Helse 
Finnmark HF innstiller på å behandle overføring av verdiene i foretaksmøte.  
 
I denne saken innstilles det på at dette er to eiendommer som hver for seg er under 10 mill. 
kroner, og derav kan styret i Helse Nord RHF overlate beslutning til helseforetak om 
overføring av disse anleggene til kommunene.  
 
Bakgrunn/fakta 
Ved gjennomføring av Regjeringens program om full barnehagedekning i alle kommuner er 
det naturlig at kommunene også overtar ansvar for sykehusbarnehager. Helse-Finnmark har 
arbeidet mot denne løsning men også vurdert alternative løsninger. Foretaket har hatt møter 
med vertskommunene, i både Hammerfest kommune og Sør-Varanger kommune, og har 
tilbydd dem å overta barnehagene og herunder overtakelse av bygninger, inventar og eiendom 
vederlagsfritt. Kommunestyrene i begge kommuner har vedtatt å overta barnehagene. 
 
Styret i Helse Finnmark HF gjorde i møte, den 29. mai 2007 i sak 28/200 ”Overføring av 
bygningsmasse tilknyttet Håja og Prestøya barnehage” dette enstemmige vedtak: 
 
1. Styret i Helse Finnmark innstiller til foretaksmøte og godkjenne at bygningsmassene 

tilknyttet Håja og Prestøya barnehage overføres vederlagsfritt til henholdsvis Hammerfest 
og Sør-Varanger kommune. 

2. Ved overføring av bygningene til kommunene stilles det samtidig følgende betingelser: 
fortrinnsrett til barnehageplasser, daglig åpningstid, åpningstider når katastrofeplanen 
utløses og tidsbegrensing knyttet til tomter som ikke er i bruk. Styret ber direktøren 
komme i dialog med kommunene om disse betingelsene så raskt som mulig og gir samtidig 
direktøren fullmakt til å framforhandle avtaler knyttet til disse. 

 
Bokførte verdier for begge barnehagene var i 2006 kr. 4 122 911,- for Prestøya barnehage i 
Kirkenes og kr. 8 311 051 for Håja barnehage i Hammerfest. 
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Vurdering 
For drift av barnehager brukte Helse Finnmark kr. 1 520 595,05 siste regnskapsår. I dette er 
ikke beregnet noen stor kostnad til vedlikehold eller noen kostnader til administrasjon. Det er 
ikke tatt stilling til fremtidig driftsnivå relatert til andre kommunale barnehager. Overdragelse 
av virksomheten vil blant annet innebære at fremtidig driftsorganisering vil tilpasses den 
kommunale organisering av barnehagedrift. 
 
Overføring av verdier vederlagsfritt mellom to offentlige forvaltninger, med sine respektive 
ansvarsområder, vurderes i denne sammenheng å være i tråd med Regjeringens program for 
full barnehagedekning. I forarbeidet til lov om helseforetak fremgår at verdier kan overføres 
vederlagsfritt tilbake til fylkeskommunene. Fylkeskommunen har ikke ansvar for 
barnehagedrift og intensjonen i lovarbeidet tilsier at det i denne saken er grunnlag for 
vederlagsfri overføring til primærkommuner. 
 
De betingelser styret i Helse Finnmark har satt for overføring av bygningene til kommunene 
er nødvendige for å sikre helkontinuerlig drift og beredskapen ved sykehusene.  
 
I vedtektene for Helse Finnmark HF, § 10 Foretaksmøte fremgår blant annet: 
 
Styret kan beslutte salg av faste eiendommer som helseforetaket eier under den forutsetning at 
ikke lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det. Dette gjelder dog bare 
årlige og samlede verdier oppad begrenset til 10 millioner kroner. Salg av faste eiendommer 
utover denne beløpsgrensen må vedtas av helseforetakets foretaksmøte, jf helseforetakslovens 
§ 31. Pantsettelse av fast eiendom gjennomføres i tråd med helseforetaksloven. 
 
Lovgrunnlaget og vedtektene er slik å forstå at dette er to objekter som begge er i verdi under 
10 mill. kroner. På den annen side er vedtektene for helseforetakene slik at avhending 
innenfor ett år og de samlede verdier av alle avhendinger må til sammen være under 10 mill. 
kroner. Saken må derfor behandles i styret for Helse Nord RHF.  
 
Vedtektene for Helse Nord RHF, § 9 ”Vedtak som treffes av foretaksmøtet”, sier: 
 
Foretaksmøtet i Helse Nord RHF skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av vesentlig 
eller prinsipiell betydning helsepolitisk, forskningspolitisk eller samfunnsmessig, jf. 
Helseforetaksloven § 30. Det gjelder blant annet saker som: 
 

1. utskilling av større deler av virksomheten 
2. deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette 
3. omfattende endringer i tjenestetilbudet 

 
Vedtak om salg og pantsettelse av fast eiendom og salg av sykehusvirksomhet skal også treffes 
av foretaksmøtet, jf. Helseforetaksloven §§ 31 og 32. 
 
Styret skal oversende saker som nevnt i første og annet ledd, til departementet. 
 
Styret må, i vedtektene til helseforetak som Helse Nord RHF eier, sikre at det får seg forelagt 
saker som det etter loven eller vedtektene har plikt til å forelegge foretaksmøtet. 
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§ 11 i vedtektene i Helse Nord RHF regulerer ”Salg av foretakets faste eiendommer”: 

 
Styret kan beslutte salg av fast eiendom som Helse Nord RHF eier, når eiendommen er 
verdsatt til 10 mill. kroner eller mindre, jf. Helseforetaksloven § 31 annet ledd, med mindre 
lov, andre bestemmelser eller rettigheter er til hinder for det. Styret kan overlate til 
helseforetak å treffe beslutning om salg innenfor denne rammen. 
 
Styret i Helse Nord RHF har ikke begrensning på salg innenfor ett år og samlet verdi under 10 
mill. kroner. Styret kan således gjøre vedtak som overlater til Helse Finnmark HF å gjøre 
beslutning om overdragelse av disse to barnehagene. Her vurderes dette som to overdragelser 
hver under 10 mill. kroner og saken kan behandles uten foretaksmøte. 
 
Endelig vedtak om overføring av barnehagene kan fattes i styret i Helse Finnmark etter at 
styret i helse Nord RHF har behandlet saken. Enstemmighet underveis i saksbehandlingen 
tilsier også at saken kan behandles ferdig i styret. 
 
Konklusjon 
Endelig beslutning om overføring av barnehagene Håja til Hammerfest kommune og Prestøya 
til Sør-Varanger kommune kan fremmes for styret i Helse Finnmark HF. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF godkjenner at styret for Helse Finnmark HF kan beslutte at 
eiendommen Håja barnehage overføres vederlagsfritt til Hammerfest kommune og 
eiendommen Prestøya barnehage overføres vederlagsfritt til Sør-Varanger kommune.  
 
 
Bodø, den 8. juni 2007 
 
 
 
Lars Vorland 
adm. direktør 
 
 
Utrykte vedlegg:  
 
• Protokoll fra styret i Helse Finnmark HF i sak 28/2007 ”Overføring av bygningsmasse 

tilknyttet Håja og Prestøya barnehage. 
• Saksframlegg for styret i Helse Finnmark HF i sak 28/2007 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 8.6.2007 200700010-57 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 61-2007  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 18. juni 2007 

 
Det vil bli gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
3. Evaluering av Hålogalandsprosjektet  
4. Spesifikasjon av andre driftskostnader  
5. Rapport om arbeidet i prosjekt innkjøp  
6. Statusinformasjon for ”plattformprosjekt Helse Nord IKT” 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 8. juni 2007 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 8.6.2007 200700010-57 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Bjørn Kaldhol, tlf. 901 75 401  
 

 

STYRESAK 61-2007/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 18. juni 2007 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 8.6.2007 200700010-57 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Lars Vorland, tlf. 75 51 29 10 
 

 

STYRESAK 61-2007/2  INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET 
 

Møtedato: 18. juni 2007 

 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 8.6.2007  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Tor Ingebrigtsen, tlf. 75 51 29 23 
 

 

STYRESAK 61-2006/3  EVALUERING AV HÅLOGALANDSPROSJEKTET 
 

Møtedato: 18. juni 2007 

 
Formål/sammendrag 
Formålet med denne saken er å evaluere Helse Nord RHF’s prosjektarbeid 
(Hålogalandsprosjektet) i forbindelse med avviklingen av Hålogalandssykehuset HF og 
integreringen av sykehusene i Narvik, Harstad og Stokmarknes i henholdsvis 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Nordlandssykehuset HF.  
 
Det redegjøres for prosjektledelsens interne evaluering og styringsgruppens evalueringsmøte 
og konkluderes med at prosjektet ble gjennomført innenfor planlagte tidsrammer, og at det 
lyktes godt å integrere virksomhetene i Stokmarknes, Narvik og Harstad i henholdsvis 
Nordlandssykehuset HF og UNN.  
 
Prosjektet identifiserte muligheter for samordningsgevinster og kostnadsbesparelser, men 
disse kunne bare i begrenset grad gjennomføres av Helse Nord RHF. Det arbeides videre med 
dette internt i Nordlandssykehuset HF og UNN.  
 
Det ble gjort viktige erfaringer rundt blant annet organisering av prosjektarbeidet, 
betydningen av klare målformuleringer, ansvarsfordeling mellom prosjekt og linjeledelse, 
samt muligheter og begrensninger i gjennomføring av virksomhetsoverdragelser. 
 
Bakgrunn/fakta 
Styrevedtaket 
Styret i Helse Nord RHF vedtok i møte 20. juni 2006 å avvikle Hålogalandssykehuset HF fra 
1.1.2007. Det ble vedtatt at Stokmarknes sykehus med tilhørende enheter skulle organiseres 
som en del av Nordlandssykehuset HF fra 1.9.2006, og at sykehusene i Narvik og Harstad 
med tilhørende enheter skulle organiseres som en del av UNN fra 1.1.2007. Den nye 
organiseringen skulle gjennomføres i tråd med prinsippene for virksomhetsoverdragelse. 
 
Styret vedtok videre at  
 
• Hålogalandssykehuset HF skulle være ansvarlig for de prehospitale tjenestene i hele det 

tidligere opptaksområdet også etter 1.9.2007. Det skulle gjennomføres et prosjekt for å 
forberede Nordlanssykehuset HF’s overtakelse av dette ansvaret for opptaksområdet til 
Stokmarknes sykehus. 

• Det skulle foretas en grundig gjennomgang av de medisinske funksjoner ved de enkelte 
sykehusenhetene i Hålogalandssykehuset HF. 

• Det skulle etableres et omstillings- og tilpasningsprosjekt ved sykehusene i Narvik og 
Harstad, for å forberede og forenkle integreringen i UNN. Prosjektgruppen skulle 
oppnevnes av og rapportere til adm. direktør i Helse Nord RHF. 

 
Styret forutsatte at basale lokalsykehusfunksjoner skulle ivaretas ved de tre sykehusene i 
tidligere Hålogalandssykehuset HF også etter omorganiseringen, og at omorganiseringen 
skulle medføre samordningsgevinster også for administrative og andre ikke-medisinske 
servicefunksjoner. 
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Organisering av prosjektarbeidet 
Adm. direktør valgte å organisere arbeidet som ett hovedprosjekt med underliggende 
delprosjekter, Hålogalandsprosjektet. Det ble opprettet en styringsgruppe ledet av 
fagdirektøren og oppnevnt en sentral prosjektledelse med prosjektleder og medlemmer fra 
RHF-et, konserntillitsvalgt, samt medlemmer fra UNN og et eksternt konsulentfirma (PWC).  
 
Målet for prosjektet var definert i mandatet fra adm. direktør: 
 
Målet er å integrere Hålogalandssykehusets virksomheter i Harstad og Narvik med 
Universitetssykehuset Nord-Norge HFs virksomhet i ett helseforetak. Prosjektet skal 
identifisere muligheter for varige kostnadsbesparelser i det nye helseforetaket. Dette krever 
en gjennomgang av tjenestetilbudet samt nødvendige støtte- og servicefunksjoner. Prosjektet 
skal identifisere og anbefale samordningsgevinster innen rammen av det lov- og avtaleverk 
som gjelder.  
 
Det ble etablert syv delprosjekter med mandater vedtatt av styringsgruppen: 
 
1. Somatikk og medisinsk service 
2. Fellesfunksjoner 
3. Slagrehabilitering 
4. Psykisk helsevern 
5. Rusbehandling 
6. Prehospitale tjenester 
7. IKT 
 
Gjennomføring og avslutning av prosjektarbeidet 
Prosjektarbeidet ble gjennomført innenfor stramme tidsrammer og avsluttet med vedtak i 
RHF-styret 11.10.2006 for delprosjektet prehospitale tjenester, 8.11.2006 for delprosjektet 
rusbehandling og 12.12.2006 for delprosjektene Somatikk og medisinsk service, psykisk 
helsevern, slagrehabilitering og IKT. Delprosjekt fellesfunksjoner ble avviklet uten at det ble 
fullført. 
 
Evaluering fra sentral prosjektledelse 
Sentral prosjektledelse avholdt et evalueringsseminar i januar 2007 (se vedlagte 
evalueringsrapport fra prosjektledelsen). Rapporten peker innledningsvis på at de tre 
forskjellige overtagelsesdatoene (1.9.2006 for Stokmarknes sykehus, 1.12.2006 for de 
prehospitale tjenestene og 1.1.2007 for Narvik og Harstad sykehus), kompliserte arbeidet i 
betydelig grad. 
 
Prosjektledelsen stiller spørsmål ved om prosjektet var godt nok forankret i ledergruppen i 
Helse Nord RHF og i ledelsen for de involverte helseforetakene. Prosjektledelsen mener at 
styringsgruppen ble for stor, og at forsøket på involvering av primærhelsetjenesten ikke var 
vellykket.  
 
Det påpekes at målformuleringen var forholdsvis rund og at forståelsen av målsetningen ikke 
var sammenfallende blant de involverte partene. Organiseringen av prosjektledelsen vurderes 
som vellykket, mens sammensetningen av delprosjektgruppene etter prosjektledelsens mening 
ble for mye preget av forsøk på å etablere rettferdig representativitet på bekostning av rett 
kompetanse. Prosjektledelsen vurderer det som lite hensiktsmessig å ha tillitsvalgte med i 
prosjektgruppene, og mener at samhandlingen med de tillitsvalgte burde vært håndtert på 
ordinær måte gjennom drøftings- og informasjonsmøter. 
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Prosjektledelsen mener at prosjektet på noen områder ble oppfattet å være en konkurrent til 
linjeledelsen i foretakene og trekker frem dette som en hovedårsak til at delprosjekt 
fellesfunksjoner ikke ble fullført. Delprosjektene ble ellers gjennomført hovedsakelig etter 
planen, men prosjektledelsen mener at det ble brukt for mye tid på å beskrive nå-situasjonen i 
delprosjektet somatikk og medisinsk service. Dette medførte at det ble for lite tid til å 
planlegge endringer og til at styringsgruppen fant det nødvendig å innsnevre mandatet 
underveis. 
 
Prosjektledelsen påpeker at den selv hadde større forventninger til resultatet enn hva som 
skulle vise seg å være mulig å oppnå, spesielt i forhold til faglig funksjonsfordeling og 
økonomiske resultater. Det konkluderes likevel med at arbeidet i hovedsak ble gjennomført 
som planlagt innenfor stramme tidsrammer, og at man i de fleste delprosjektene overleverte 
resultater som enten var en forutsetning for gjennomføring av omorganiseringen, eller som 
ledelsen i de nye helseforetakene vil ha nytte av i sitt videre arbeid. 
 
Prosjektledelsen avslutter sin evalueringsrapport med å skissere hvordan prosjektet kunne 
vært gjennomført bedre. Hovedbudskapet her er at målformuleringene burde vært klarere, at 
omorganiseringen burde vært gjennomført som en ren virksomhetsoverdragelse, og at 
prosjektet skulle vært avgrenset til å levere anbefalinger for vedtak i HF-styrene umiddelbart 
etter virksomhetsoverdragelsen. 
 
Evaluering fra styringsgruppen 
Styringsgruppen avholdt sitt evalueringsmøte 7.5.2007 og vurderte sine erfaringer i lys av 
prosjektledelsens evalueringsrapport, se vedlagte referat fra evalueringsmøtet.  
 
Også styringsgruppens medlemmer var enige om at et styrevedtak med klarere 
målformulering ville gjort det enklere å dimensjonere og drive prosjektet. Det burde vært 
klarere hvorvidt det var et mål å oppnå økonomiske resultater, hvor store forventningene var 
på dette området, og under hvilke premisser RHF-styret ønsket at dette skulle skje. Også 
styringsgruppen mener at hele omorganiseringen burde skjedd på en og samme dato, 
sannsynligvis 1.1.2007. 
 
Det kom frem at det var forskjeller i forventninger internt i styringsgruppen. De fleste hadde 
sammenfallende forventninger om at det skulle være mulig å redusere kostnadsnivået. RHF’s 
medlemmer forventet at potensialet var størst i delprosjektet fellesfunksjoner, mens UNN’s og 
Hålogalandssykehusets medlemmer hadde størst forventninger til delprosjekt somatikk og 
medisinske servicefunksjoner. Styringsgruppen oppfattet dette spriket i forventninger som et 
uttrykk for manglende forankring av prosjektet i ledelsen i HF-ene, og mente at det 
sannsynligvis burde vært brukt mer tid på å sikre felles og mer spesifikk forståelse av hva 
man ønsket å oppnå mellom RHF-ledelsen og ledelsen i UNN samt Hålogalandssykehuset. 
 
Også styringsgruppen problematiserer vedtaket om at prosjektet skulle gjennomføres etter 
prinsippene for virksomhetsoverdragelse. Styringsgruppens medlemmer var ikke godt nok 
kjent med konsekvensene av dette i forhold til muligheten for å redusere antall ansatte i 
perioden før virksomhetsoverdragelsen. 
 
Styringsgruppen mener selv at den burde vært mindre og at prosjekteier (adm. direktør i Helse 
Nord RHF) kanskje burde vært medlem i eller leder for styringsgruppen, og hevder at det 
neppe var realistisk å forsøke å etablere en reelt representativ styringsgruppe.  
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Forholdet mellom linjeledelsen og prosjektet vurderes å ha vært vanskelig, og dette trekkes 
frem som hovedårsaken til at delprosjekt fellesfunksjoner ble nedlagt og i praksis overtatt av 
UNN’s linjeledelse. Styringsgruppen mener at man kanskje kunne oppnådd bedre resultater 
også i delprosjekt somatikk og medisinsk service hvis målet for omorganiseringen hadde vært 
klarere formulert og ansvaret tydeligere plassert i linjen. 
 
Oppsummert konkluderer styringsgruppen med at målene for prosjektet ikke var tydelig nok 
formulert i styrevedtaket. Dette førte til at forskjeller i forventninger mellom RHF-ledelsen, 
prosjektledelsen og ledelsen i de involverte HF-ene ikke kom godt nok frem og dermed forble 
uavklart. Dette rammet særlig delprosjektene somatikk og medisinsk service samt 
fellesfunksjoner. Følgene ble at linjeledelsen i HF-ene ikke fant det hensiktsmessig å arbeide 
gjennom delprosjektene på disse områdene. Dette førte til at ”prosjektet levde for seg selv”, 
noe som igjen påvirket resultatoppnåelsen negativt. Tidligere avklaring av de juridiske 
utfordringene rundt virksomhetsoverdragelse og en smalere sammensatt styringsgruppe med 
mer direkte ansvarliggjøring av linjelederne kunne kanskje gitt bedre resultat. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør var prosjekteier og direkte ansvarlig for prosjektet overfor styret i Helse Nord 
RHF. Generelt er det viktig at det gjennomføres åpne og reelle høringsrunder, slik det ble 
gjort i dette prosjektet. Hvis prosjekteier selv satt i styringsgruppen, ville det vært vanskelig å 
skifte mening etter høringsrunden, og det vurderes derfor som hensiktsmessig og nødvendig 
for legitimiteten at prosjekteier ikke leder styringsgruppen. 
 
Evalueringene fra prosjektledelsen og styringsgruppen er langt på vei sammenfallende, og 
adm. direktør deler i hovedsak de synspunktene som er kommet frem. Adm. direktør er 
fornøyd med at dette store prosjektet ble gjennomført innenfor planlagt tidsramme, og at det 
ble oppnådd gode resultater i fem av syv delprosjekter. Det er likevel flere viktige erfaringer å 
ta med seg fra Hålogalandsprosjektet, særlig fra delprosjektene somatikk og medisinsk service 
samt fellesfunksjoner. 
 
Erfaringene viser at man i store omorganiseringsprosjekter bør unngå ulike tidsfrister for 
ellers sammenfallende prosesser. Det synes videre å være en viktig erfaring at man bør bruke 
mer tid i oppstartfasen på å sikre felles forståelse for målene blant alle involverte parter, og at 
det er viktig å tenke nøye igjennom ansvarsfordelingen mellom prosjektet og linjeledelsen. 
Det synes å være spesielt viktig å sikre samforståelse blant de involverte partene nettopp på 
dette punktet. 
 
I prosjekter der man endrer foretakstilknyting for deler av virksomheten, er det avgjørende at 
alle involverte parter har riktig forståelse av hva en virksomhetsoverdragelse er, særlig når det 
gjelder muligheter og begrensninger i forhold til endring av bemanningen i foretakene. Det er 
vesentlig å merke seg at RHF ikke kan ta på seg arbeidsgiveransvar for ansatte i 
helseforetakene, og dermed heller ikke gjennomføre nedbemanning. 
 
Når det gjelder gjennomføringen av delprosjektene, er det en viktig erfaring at det ikke bør 
brukes for lang tid på å beskrive nå-situasjonen. Det er viktigere å oppnå enighet om i hvilken 
retning virksomheten bør utvikles, og hva som bør være strategiene for å nå målene, enn å 
beskrive nå-situasjonen i detalj. 
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Det er vanskelig å vurdere hva som er mest hensiktsmessig sammensetning av 
styringsgrupper og delprosjektgrupper. Generelt taler erfaringene fra dette prosjektet i retning 
av å sette sammen gruppene hovedsakelig ut fra hva som vurderes å være hensiktsmessig for å 
trekke riktig kompetanse inn i arbeidet, og mindre ut fra prinsipper om rettferdig 
representativitet. På den andre siden viser erfaringene betydningen av god forankring, både 
hos ledelsen i de involverte foretakene og hos de tillitsvalgte. Styringsgruppen burde 
sannsynligvis vært mindre og sammensatt av toppledere i de involverte foretakene samt 
tillitsvalgte på konsernnivå. I delprosjektene burde sannsynligvis medvirkningen fra de 
tillitsvalgte vært håndtert gjennom medvirkningsmøter, og ikke gjennom direkte deltakelse i 
prosjektgruppene. 
 
Konklusjon 
Evalueringen viser at Hålogalandsprosjektet ble gjennomført innenfor planlagte tidsrammer 
og at det lyktes godt å integrere virksomhetene i Stokmarknes, Narvik og Harstad i 
henholdsvis Nordlandssykehuset HF og UNN.  
 
Prosjektet identifiserte muligheter for samordningsgevinster og kostnadsbesparelser, men 
disse kunne bare i begrenset grad gjennomføres av Helse Nord RHF. Det arbeides videre med 
dette internt i Nordlandssykehuset HF og UNN.  
 
Det ble gjort viktige erfaringer rundt blant annet organisering av prosjektarbeidet, 
betydningen av klare målformuleringer, ansvarsfordeling mellom prosjekt og linjeledelse, 
samt muligheter og begrensninger i gjennomføring av virksomhetsoverdragelser. 
 
 
Vedlegg: 1. Evalueringsnotat fra sentral prosjektledelse, januar 2007 – unnt. off., jf. offl § 5b 
 2. Referat fra evalueringsmøte i styringsgruppen, den 7. mai 2007 – unnt. off., jf. offl § 5b 
 3. Konserntillitsvalgtes/konsernverneombuds vurderinger 
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Vedlegg 3 

Konserntillitsvalgtes/Konsernverneombudets sine vurderinger 
KTV/KVO er av den oppfatning at styrets bestilling i fht prosjektet ikke var tilstrekkelig klar, 
og at dette kanskje må kunne sies å være hovedårsaken til problemer knyttet til forankring, 
felles målforståelse og ulike prosesser i prosjektet.  Prosjektet som sådan kom i mål innenfor 
tidsfristen, men vår vurdering er at ressursknapphet spesielt i fht tid, også medvirket til for 
dårlig grunnarbeid. Prosjektet skulle etter mandatet ”identifisere og anbefale 
samordningsgevinster innen rammen av det lov- og avtaleverk som gjelder.”  Dette ble i liten 
grad gjennomført. 
 
Vi er enig i vurderingen av at det ikke er hensiktsmessig i slike prosjekter å dvele for mye ved 
status. Det er viktig å raskt etablere en rimelig oversikt over nåsituasjonen, men først og 
fremst fokusere på veivalg og gode fremtidige løsninger. 
 
KTV/KVO vil bemerke at det ikke var tid til å gjøre konsekvensvurderinger i fht arbeidsmiljø 
i prosjektet, slik det etter AML er krav om.  Handlingsplaner på bakgrunn av slike analyser vil 
være gode hjelpemidler i arbeidet med informasjon til ansatte mv. Dette er svært viktig i 
prosjekter som omfatter mange, og hvor følelser knyttet til trygghet for arbeidsplasser mv 
aktiveres. 
 
Prosjektets mandat ble ikke drøftet med de tillitsvalgte. 
Når det gjelder tillitsvalgtes medvirkning, støtter vi administrerende direktør sin vurdering av 
at god forankring her er viktig.  I et HF-overgripende prosjekt som dette vil 
konserntillitsvalgte naturlig være representert i styringsgruppa.  Vi mener videre det er 
vanskelig å trekke absolutte konklusjoner i fht tillitsvalgte/vernetjenesten sin deltakelse i ulike 
prosjektgrupper, da det vil variere fra prosjekt til prosjekt.  I spørsmål om hvordan reell 
medvirkning best skal sikres og hvem som best kan representere de ansatte - er det derfor 
viktig at de tillitsvalgte selv får uttale seg. 
 
Helse Nords håndtering utad mot befolkning og media har i dette prosjektet vært svært 
kritikkverdig. Kontroversielle og følelsesmessig vanskelige saker skal ikke frontes utad av 
rådgivere i administrasjonen, men av den ansvarlige ledelsen i Helse Nord - i denne saken 
administrerende direktør eller fagdirektør.   
 
Det fremkommer i evalueringen at styringsgruppens medlemmer ikke var tilstrekkelig kjent 
med konsekvenser av en virksomhetsoverdragelse.  For fremtiden mener vi det må være 
viktig å sikre nødvendig kompetanse i ulike deler av prosjekter; gjennom utvelgelse av 
prosjektmedarbeidere og/eller via opplæringstiltak. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 8.6.2007 200500170-91 130 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf. 75 51 29 24 
 

 

STYRESAK 61-2007/4  SPESIFIKASJON AV ANDRE DRIFTSKOSTNADER 
 

Møtedato: 18. juni 2007 

 
Formål/sammendrag 
I styremøte, den 2. mai 2007 – i forbindelse med behandling av styresak 42-2007 
Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2006 – ble det stilt spørsmål om hva posten 
andre driftskostnader består av, spesielt med fokus på forbruket av konsulenttjenester 
 
Konsulenttjenester 
I driftsregnskapet for 2006 er det ført kostnader til konsulenttjenester med 34,9 mill kr. Av 
dette er 10,9 mill kr kjøpt av Helse Nord RHF og 24,0 mill kr av helseforetakene. 
 
I tillegg er det kjøpt konsulenttjenester knyttet til investeringsprosjekter. Konsulenttjenester 
knyttet til investeringer er ført sammen med andre prosjekterings- og byggekostnader. Det er 
derfor vanskelig å spesifisere hva som er ren rådgivning og hva som er knyttet til selve 
gjennomføringen av investeringen. 
 
Fordeling av andre driftskostnader 
De største postene under gruppen andre driftskostnader i 2006 er følgende (tall i mill kr): 
 
Pasienttransport 572,1 
Kostnader til lokaler  206,6 
 - består av leie, renovasjon, strøm, fyringsolje og renhold 
Reparasjon og vedlikehold 192,0 
Eksterne tjenester 163,2 
 - består av drift av IKT, Norsk Helsenett, vaskeri med mer 
Kjøp av inventar og utstyr 136,3 
 - gjelder alt kjøp til en verdi under kr 100 000 og levetid under 3 år 
Reisekostnader egne ansatte 128,9 
Pasientskadeerstatning 63,3 
Telefon og porto 51,1 
Programvarelisenser 48,6 
Tap  42,6 
Kontorkostnader 42,1 
Konsulenttjenester 34,9 
Annet 86,4 
 
Sum andre driftskostnader 1 768,1 
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 8.6.2007  
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 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 
 

 

STYRESAK 61-2006/5  RAPPORT OM ARBEIDET I PROSJEKT INNKJØP 
 

Møtedato: 18. juni 2007 

 
Bakgrunn 
Styret i Helse Nord besluttet høsten 2004 å opprette egen innkjøpsenhet i Helse Nord i tråd 
med anbefalingene i stab- og støtteprosjektet.  
 
Innkjøp ble organisert i et prosjekt med en tidshorisont på tre år fra etablering. Det ble tilsatt 
to personer i Prosjekt Innkjøp som rapporterer til direktør for forretningsutvikling. 
Innkjøpsfunksjonen ble også styrket ved at Innkjøpsforum (innkjøpslederne i Helse Nord) 
styrket samordningen i foretaksgruppen ved å avsette 20 % av arbeidstiden til felles tiltak. 
Ansettelsene og etableringen skjedde fra 1. mai 2005.  
 
Formålet for enheten er i hovedsak å sørge for en effektiv organisering av innkjøp og 
forsyning. Det ble satt et resultatkrav om at enheten skulle bidra til en innsparing på 
innkjøpsområdet med 80 mill kroner årlig etter prosjektperioden (medio 2008). Resultatet skal 
oppnås gjennom bedre avtaler ved bruk av HINAS, felles Helse Nord-avtaler og effektiv drift 
av området behandlingshjelpemidler. I arbeidet skal implementering av nytt innkjøps- og 
logistikksystem være et viktig hjelpemiddel.  
 
Aktiviteten i Prosjekt Innkjøp for 2006 – sammendrag 
Helse Nord som foretaksgruppe kjøpte varer og tjenester i 2006 for 4,0 mrd kroner før 
eliminering av interne transaksjoner. Kjøp av medisinske forbruksvarer utgjør i underkant av 
525 mill kroner. Innkjøpte helsetjenester, luftambulansetjenester og innleid helsepersonell 
(inkl. vikarer) har en innkjøpskostnad i overkant av 977 mill kroner. Av de største 
utgiftspostene i kontoklasse 6 på innkjøp, utgjør syketransport 645 mill kroner, mens eksterne 
tjenester – herunder vaskeritjenester og konsulenttjenester utgjør 305 mill kroner. 
 
I stab- og støtteprosjektet ble det satt en målsetting om å spare inn 80 mill kroner på innkjøp 
innen utgangen av prosjektperioden for Prosjekt Innkjøp (2008). Pr 2006 har vi registrert 
følgende årlige innsparinger: 
 
o I henhold til statistikk presentert av reisebyråleverandør for pasientreiser er det en 

halvårseffekt på besparelser for Helse Nord (unntatt Nordlandssykehuset HF som ennå 
omfattes av avtalen med VIA) på 20,0 mill. kr, hvorav besparelser på gebyrer utgjør ca 3,9 
mill kr. Besparelsen skriver seg fra bestilling av rimeligere billetter. Denne avtalen hadde 
oppstart fra august/september 2006. 

o Vedrørende resultater av nasjonalt samarbeid med HINAS vises det til siste tertialrapport 
fra HINAS. Avtaleområder som var iverksatt med virkning fra 1.1.2005, vil ikke ha 
endring i gevinstrealisering fra 2005 til 2006 utover forbruksendringer i volum. Disse 
avtaleområder er flyreiser, gasser, hotelltjenester, insulinpumper og fyringsolje. 
Gevinstene er oppgitt på alle regioner samlet sett, ikke på den enkelte region. Det er 
vanskelig med dagens oversikt å konkretisere hva gevinstene har vært for Helse Nord. Det 
vil derfor være viktig at man fra 2006 til 2007 har innordnet seg med kvalitativ god 
ordning for mest mulig korrekt rapportering på resultater som kun omfatter Helse Nord på 
nasjonale avtaleområder. 

o Gevinster ved felles RHF-avtaler behandlet gjennom Innkjøpsforum utgjør 6,5 mill kroner 
(kun Universitetssykehuset Nord-Norge HF har rapportert inn gevinstberegninger). 
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Målene er allerede oppnådd for flere områder og det forventes å overskride prosjektmålene 
betydelig. Gevinstene er beregnet under forutsetning om anskaffelser av samme produkt i 
samme volum som i 2004. Dette endrer seg hele tiden, slik at besparelsene ikke vil kunne 
leses direkte av regnskapet. 
 
Innkjøpsenhetens aktiviteter har i 2006 vært rettet mot samordning, oppfølgning og bistand 
av/til innkjøp nasjonalt gjennom HINAS og regionalt i regi av Helse Nord. 
 
Følgende nasjonale avtaler er prolongert i 2006 etter forhandlinger; flyreiser, leiebil, 
hotelltjenester, reisebyrå (tjenestereiser), insulinpumpe og telefonitjenester. 
 
Nasjonalt er det inngått nye avtaler i 2006 for: IKT-utstyr, tørkepapir og plastprodukter, 
tekstiler/arbeidstøy (omfatter kun Helse Finnmark HF og Nordlandssykehuset Stokmarknes), 
digitale kart til AMK-sentralene, annonseformidling og multifunksjonsmaskiner. 
 
Regionalt er det inngått nye avtaler i 2006 for: Reisebyråavtale for pasientreiser med Berg-
Hansen Nord-Norge AS og kart og flåtestyringsverktøy for ambulansetjenesten med Locus 
AS. 
 
Innkjøpsenheten har hatt prosjektledelsen eller har deltatt i følgende prosjekter med oppstart i 
2006 med beregnet fullføring i 2007: Anskaffelse av ledelses- og informasjonssystem (LIS), 
pasienttransport landeveis, revisjon av innkjøpspolicy for Helse Nord, opptrenings- og 
rehabiliteringstjenester, forsikringsmegler og forsikringstjenester, porteføljeforvaltning 
elektrisk kraft og biladministrasjon. 
 
De fremtidige aktivitetene vil ha fokus på revidering av innkjøpspolicy for RHF og HF, 
etablering av en periodisk strategiplan for innkjøpsvirksomheten, gjennomføring av kurs og 
andre opplæringstiltak, samt lede og delta i flere nye anskaffelsesprosjekter både på nasjonalt 
og regionalt nivå. Prosjekt Innkjøp vil også utforme en egen innkjøpsportal på 
intranett/internett, og delta i utformingen av nye samhandlingsrutiner for nasjonalt 
innkjøpssamarbeid. For å oppnå ytterligere besparelser skal vi sammen med de øvrige RHF-
ene og HINAS utvikle innkjøpssamarbeidet videre og kartlegge nye gevinstområder innen 
anskaffelsesvirksomheten. 
 
Gjennomføringen av de direkte prosjektoppgavene for Prosjekt Innkjøp har blitt noe forsinket 
som følge av forsinket implementering av innkjøpssystem og et vesentlig arbeid med 
driftsoppgaver og anskaffelser utenfor det som var tenkt i selve prosjektet. 
 
Neste års hovedaktiviteter i Prosjekt Innkjøp 
Anskaffelsesprosjektene må forankres helt ned på brukernivå, uavhengig av om det er lokale, 
regionale eller nasjonale anskaffelsesprosjekter. Dette skal sikre eierskap og lojalitet til 
avtalene, at produktet har riktig kvalitet og omfang/volum og omfattes av akseptabel service 
og leveringstid, til en pris som er fremkommet gjennom konkurranse i markedet. 
 
I ethvert anskaffelsesprosjekt må det i tillegg til den innkjøpsfaglige kompetansen stilles til 
rådighet riktig produkt-/brukerfaglig kompetanse og i rett omfang. Dette skal sikre at det blir 
utformet riktige behovsspesifikasjoner og/eller angivelser av funksjonskrav for den ytelsen 
som skal anskaffes. Den innkjøpsfaglige kompetansen skal sikre at anskaffelsesprosjektene 
blir gjennomført med mest mulig effektiv ressursbruk basert på forretningsmessighet og 
likebehandling. 
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Anskaffelsesprosjekter og aktiviteter som innkjøpsenheten er og skal involveres i må meldes 
inn i god tid (ved årets begynnelse) og planlegges gjennomført med mest mulig jevn 
arbeidsbelastning utover året. God prosjekt- og aktivitetsplanlegging vil sikre høy 
innkjøpsfaglig kvalitet i arbeidet med større fokus på mål- og strategiprosesser som vil kunne 
være utslagsgivende for potensielle gevinstrealiseringer. 
 
Ledelsesfokus fra alle nivå på innkjøpsvirksomheten er likeså viktig som fokus på andre 
virksomhetsområder i Helse Nord. Klare mål og strategier forankret i ledelsen vil bidra til at 
anskaffelsesprosjektene kan gjennomføreres mest mulig effektivt slik at gevinster kan 
realiseres. 
 
Innkjøpssystemet må tas i bruk i full skala. Gjennom elektroniske innkjøp og optimaliserte 
forretningsprosesser skal Helse Nord få enklere og sikrere innkjøpsprosesser, som vil 
effektivisere arbeidet hos innkjøperne og bestillerne i sykehusene. Det gir mindre 
administrasjon, redusert tidsbruk og bedre kvalitet i innkjøpsprosessen både for Helse Nord 
og for leverandørene. 
 
Gjennom behovsverifisering må det søkes å komme frem til felles regional og nasjonal 
behovsspesifikasjon og/eller angivelse av funksjonskrav som kan løses av markedet ved felles 
standardiserte løsninger. Standard produktløsning på tvers av helseforetak og regioner vil 
bidra til reduserte produksjonskostnader og derigjennom lavere priser hos leverandører som 
kan føre til realisering av gevinster per enhet. 
 
 
 
Utrykt vedlegg: Årsrapport Prosjekt Innkjøp 2006 
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STYRESAK 61-2007/6  STATUSINFORMASJON FOR "PLATTFORMPROSJEKT  
 HELSE NORD IKT" 
 

Møtedato: 18. juni 2007 

 
Tidsplan 
Forprosjektet for Plattformprosjekt Helse Nord IKT startet opp 26.3.2007, og rapport for 
Forprosjektet planlegges levert 1.7.2007. 
 
Faglig innhold 
Prosjektet skal identifisere og innføre løsninger som trenges i en ny IKT-
plattform/infrastruktur for Helse Nord. Prosjektet vil i det etterfølgende bli omtalt og benevnt 
som ”Plattformprosjekt – HN IKT”.   
 
Følgende delprosjekter er definert: 
 
1. Sonebasert nett 
2. Katalog, e-post, fil/print 
3. PC/-klientadministrasjon 
4. Overvåking infrastruktur 
5. Helpdesk 
 
Etableringen av en mer standardisert infrastruktur muliggjør felles drift og gjør 
applikasjonsforvaltning mer likeartet og med samme kvalitet uavhengig av foretak.  
Introduksjon av nye verktøy skal sikre raskere respons ved feil, aller helst forebygge at feil får 
utvikle seg til å bli merkbare for brukerne, dvs. totalt sett høyne tilgjengeligheten på 
systemene sett fra brukernes side. 
 
IKT-personell som både lokale og felles ressurser: Prosjektet skal vurdere og etablere 
hjelpemidler som gjør det mulig å betjene kunder fra geografisk hvilket som helst sted i HN 
IKT til hvilket som helst sykehus/institusjon i Helse Nord. HN IKT kan innenfor sine 
fagområder ha tilknyttet personell fra flere av de gamle IKT-avdelingene i Helse Nord, og 
dette stiller krav til gjennomgående standardisering av løsninger og introduksjon av effektive 
verktøy. 
 
Muligheten for sentralisering av servere (f.eks. e-post-servere), sikkerhetskopiering av data, 
overføringshastigheter i datanettverket mellom lokasjonene, stabilitet på datalinjer etc., er 
forhold som i kombinasjon med verktøy i f. m. PC-/klientadministrasjon, overvåking og 
Helpdesk gjennomarbeides av prosjektet. 
 
Leveranse fra prosjektet 
Prosjektet vil levere en Prosjektrapport med tilhørende Delprosjektrapporter fra ovennevnte 5 
delprosjekter.   
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Hovedtemaene i Prosjektrapportens innholdsfortegnelse er planlagt som følger: 

 
1. Tekniske vurderinger i f. m. de enkelte Delprosjektene 
2. Økonomi fordelt på investeringer og drift 
3. Kost/nytteanalyser 
4. Kvalitetssikring av vurderinger/anbefalinger 
5. Konklusjoner 

 
Delprosjektrapportene har korresponderende innholdsfortegnelser. 

 
Prosjektbemanning 
Delprosjektlederne er Helse Nord IKT personell, med noe innleid tilleggskompetanse, mens 
Prosjektledelsen består av Helse Nord IKT/Trond Hjortdahl og Management-IT/Sverre 
Røkenes. 

 
Informasjon om prosjektet  
Planlegges gitt i Helse Nord RHF’s ledermøte i slutten av juni 2007 og behandling i Helse 
Nord RHF’s styremøte, den 22.8.2007. 
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STYRESAK 62-2007  REFERATSAKER 
 

Møtedato: 18. juni 2007 

 
Vedlagt oversendes kopi av følgende: 
 
1. Brev av 14. mai 2007 fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF med årsrapport 2006 for 

Regionalt Kompetansesenter for lindrende behandling i Nord-Norge 
2. Protokoll fra møte i kontrollkomiteen, den 13. april 2007 
3. Brev av 21. mai 2007 fra Brønnøysund Sanitetsforening og Brønnøysund Ungesanitet ad. 

fødsels- og barselomsorg ved Helgelandssykehuset 
4. Kopi av brev av 14. mai 2007 fra Annie Harrieth Johansen til statsråd Brustad ad. 

erfaringer som pasient ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
5. Kopi av brev av 21. mai 2007 fra Landsdelsutvalget til Samferdselsdepartementet og 

Helse- og omsorgsdepartementet med uttalelse ad. drosjetilbudet i distriktene i nord 
6. Brev fra Nordland fylkeslag av Norsk Psoriasisforbund av 11. mai 2007 ad. oppsigelse av 

dermatolog Edvart Falk ved Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik 
7. E-post fra Mo Arbeidersamfund av 24. mai 2007 ad. Nei til feriestengning av 

fødeavdelinger ved Helgelandssykehusene 
8. Brev fra Troms Fylkeskommune av 23. mai 2007 ad. uttalelse om den økonomiske 

situasjonen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
9. Kopi av brev fra Troms Fylkeskommune av 23. mai 2007 ad. finansiering av 

spesialisthelsetjenesten – fordeling av basisbevilgningen mellom helseregionene 
10. Kopi av brev fra Riksrevisjonen til Helse- og omsorgsdepartementet av 29. mai 2007 ad. 

kontrollen for 2006 med foretaksgruppen Helse Nord og vårt svarbrev av 6. juni 2007 
Dokumentene er unntatt offentlighet, jf. rr. lov § 18 (2) og Offl § 5. 

11. Brev av 28. mai 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet ad. tiltak for bedre ledelse og 
økonomistyring i Helse Nord RHF 

12. Rettsforlik av 31. mai 2007 mellom Helse Nord RHF og Nordland Taxi AS 
13. Protokoller fra møter i Regionalt Brukerutvalg, den 09. februar 2007, 23. februar 2007, 

24. april 2007 og 31. mai 2007 
14. Brev av 5. juni 2007 fra Anne Marie Utsi Tornensis ad. tolketjenesten ved Hammerfest 

sykehus 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 8. juni 2007 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 62-2007/1  BREV AV 14. MAI 2007 FRA 
 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF MED  
 ÅRSRAPPORT 2006 FOR REGIONALT  
 KOMPETANSESENTER FOR LINDRENDE  
 BEHANDLING I NORD-NORGE 
 

Møtedato: 18. juni 2007 

 
Se vedlagt kopi. 
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Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 62-2007/2  PROTOKOLL FRA MØTE I KONTROLLKOMITEEN,  
 DEN 13. APRIL 2007 
 

Møtedato: 18. juni 2007 

 
Se vedlagt kopi. 
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 02.05.2007   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
  

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Tor Solbjørg, tlf. 75 51 29 02   
 

 

 
PROTOKOLL KONTROLLKOMITÉMØTE 13. APRIL 2007 
 
Kontrollkomiteen i Helse Nord RHF avholdt telefonmøte den 13. april 2007 fra kl. 11.00 til 
kl. 11.40. 
 
Til stede var: 
 

Grete Bang (leder) 
Trude Husjord 
Terje Olsen  
Stig-Arild Stenersen (fastmøtende vararepresentant) 

 
Fra internrevisjonen: 
 

Tor Solbjørg  
 

Følgende saker var til behandling: 
  

Sak 19/07:        Protokoll fra komiteens møte den 27. mars 2007 
Sak 20/07:        Plan for internevisjon 2007-2008  
 
 

SAK 19/07  PROTOKOLL FRA KOMITEENS MØTE DEN 27. MARS 2007 
 
Utsendt protokoll ble godkjent. 
 
SAK 20/07  PLAN FOR INTERNREVISJON 2007-2008 
 
Saken ble drøftet med utgangspunkt i komiteens vurdering i forrige møte (sak 16/07) og 
orientering fra internrevisjonens gjennomgang av aktuelle tema sammen med administrerende 
direktør.  
 
Komiteen besluttet at følgende tema tas inn i planen for internrevisjon 2007-2008: 
 
• Internkontroll knyttet til mislighetsrisiko ved byggevirksomhet og eiendomsforvaltning 
• Oppfølging av styrevedtak i RHF-et og utvalgte HF 
• Offentlige anskaffelser – etterlevelse av regelverk 
• Kontroll med godkjenning/autorisasjon ved rekruttering av personell 
• Foretakenes styring av (og kontroll med) lønns- og personalkostnader 
• Personvern/informasjonssikkerhet 
• Etterlevelse av etiske normer og retningslinjer innen spesialisthelsetjeneste og forskning 
 
Noen foreslåtte tema ble foreløpig ikke tatt inn i planen fordi kontrollkomiteen vil avvente for 
å se om Helse Nord RHF går nærmere inn på disse som del av det pågående arbeidet med 
 
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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samlet opplegg for internkontroll. Det gjelder: 
 
• Foretakenes forvaltning av inventar og utstyr 
• Foretakenes ivaretakelse av sin eier-/byggherrerolle  
• Helseforetakenes behandling/oppfølging av oppdragsdokument fra Helse Nord RHF 
 
Kontrollkomiteen besluttet at planen skal evalueres/revideres våren 2008. Da vil det også bli 
vurdert om de tre temaene som foreløpig ikke inngår i planen, skal tas inn.  
 
 
Tromsø, 
02.05.07 
 
 
 
_____________           ____________              ____________            _____________     
   Grete Bang            Trude Husjord                 Terje Olsen           Stig-Arild Stenersen       
     leder 
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STYRESAK 62-2007/3  BREV AV 21. MAI 2007 FRA BRØNNØYSUND  
 SANITETSFORENING OG BRØNNØYSUND  
 UNGESANITET AD. FØDSELS- OG BARSELOMSORG  
 VED HELGELANDSSYKEHUSET 
 

Møtedato: 18. juni 2007 

 
Se vedlagt kopi. 
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STYRESAK 62-2007/4  KOPI AV BREV AV 14. MAI 2007 FRA ANNIE  
 HARRIETH JOHANSEN TIL STATSRÅD BRUSTAD AD.  
 ERFARINGER SOM PASIENT VED  
 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF 
 

Møtedato: 18. juni 2007 

 
Se vedlagt kopi. 
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Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 62-2007/5  KOPI AV BREV AV 21. MAI 2007 FRA  
 LANDSDELSUTVALGET TIL  
 SAMFERDSELSDEPARTEMENTET OG HELSE- OG  
 OMSORGSDEPARTEMENTET MED UTTALELSE AD.  
 DROSJETILBUDET I DISTRIKTENE I NORD 
 

Møtedato: 18. juni 2007 

 
Se vedlagt kopi. 
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STYRESAK 62-2007/6  BREV FRA NORDLAND FYLKESLAG AV NORSK  
 PSORIASISFORBUND AV 11. MAI 2007 AD.  
 OPPSIGELSE AV DERMATOLOG EDVART FALK VED  
 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE NARVIK 
 

Møtedato: 18. juni 2007 

 
Se vedlagt kopi. 
 

Side 89



Side 90



     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 8.6.2007   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 62-2007/7  E-POST FRA MO ARBEIDERSAMFUND AV 24. MAI 2007  
 AD. NEI TIL FERIESTENGNING AV FØDEAVDELINGER  
 VED HELGELANDSSYKEHUSENE 
 

Møtedato: 18. juni 2007 

 
Se vedlagt kopi. 
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STYRESAK 62-2007/8  BREV FRA TROMS FYLKESKOMMUNE AV 23. MAI 2007  
 AD. UTTALELSE OM DEN ØKONOMISKE  
 SITUASJONEN VED UNIVERSITETSSYKEHUSET  
 NORD-NORGE HF 
 

Møtedato: 18. juni 2007 

 
Se vedlagt kopi. 
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STYRESAK 62-2007/9  KOPI AV BREV FRA TROMS FYLKESKOMMUNE AV  
 23. MAI 2007 AD. FINANSIERING AV  
 SPESIALISTHELSETJENESTEN – FORDELING AV  
 BASISBEVILGNINGEN MELLOM HELSEREGIONENE 
 

Møtedato: 18. juni 2007 

 
Se vedlagt kopi. 
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STYRESAK 62-2007/10  KOPI AV BREV FRA RIKSREVISJONEN TIL HELSE-  
 OG OMSORGSDEPARTEMENTET AV 29. MAI 2007 AD.  
 KONTROLLEN FOR 2006 MED FORETAKSGRUPPEN  
 HELSE NORD OG VÅRT SVARBREV AV 6. JUNI 2007¨ 
 Dokumentene er unntatt offentlighet, jf. rr. lov § 18 (2) og Offl § 5. 
 

Møtedato: 18. juni 2007 

 
Se vedlagt kopi. 
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STYRESAK 62-2007/11  BREV AV 28. MAI 2007 TIL HELSE- OG  
 OMSORGSDEPARTEMENTET AD. TILTAK FOR  
 BEDRE LEDELSE OG ØKONOMISTYRING I HELSE  
 NORD RHF 
 

Møtedato: 18. juni 2007 

 
Se vedlagt kopi. 
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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 
 

 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 28.05.2007 200600036-29  021 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  Jann-Georg Falch, tlf. 75 51 29 21 14.05.2007  
 

 

 
 
Helse- og omsorgsdepartementet 
Postboks 8011 Dep. 
0030 OSLO 
 
 
 
 
TILTAK FOR BEDRE LEDELSE OG ØKONOMISTYRING I HELSE NORD RHF 
  
Viser til vedtak i foretaksmøtet 13. februar 2007. 
 
  

1. Konsernstyring og virksomhetsstyring 
  

a. Dialogmøter 
Som følge av behovet for tetter oppfølging og dialog med helseforetakene har Helse Nord 
RHF etablert en tett styringsdialog mellom RHF og foretakene. Det er i denne sammenheng 
avholdt dialogmøter med alle foretakene og HN IKT i løpet av april måned.  
Møtene baseres på en detaljert dagsorden for å sikre felles forståelse av utfordringer, mål og 
strategier for å nå målene. I møtene gjennomgås og rapporteres det også på en detaljert 
oversikt over ”hverdagsrasjonaliseringstiltak”. 
Tilsvarende er det avtalt nye møter i juni. Formålet med dialogmøtene er å få bedre 
styringsinformasjon, større forutsigbarhet, fokus på resultatkrav 2007 og tilstrekkelig kvalitet.  
  

b. Gjennomgående styringssystem 
Helse Nord RHF har tidligere investert i flere felles økonomiløsninger i tråd med vedtatt IKT 
strategi. Det arbeides nå med videreutvikling av regionens gjennomgående styringssystem. 
Helse Nord RHF er i ferd med å anskaffe og implementere ett felles analyse og 
distribusjonssystem for styrings og oppfølgings informasjon. Implementering er planlagt 
startet opp høsten 2007, og systemet skal være i drift ved alle helseforetakene i løpet av 2008. 
 

c. Kvalitet på styringsdata 
Det er startet et regionalt prosjekt for å kvalitetssikre ulik økonomisk styringsinformasjon og 
utnytte mulighetene i det felles økonomisystemet. I første omgang implementeres nye rutiner 
for å sikre et løpende oppdatert funksjonsregnskap.    
  

d. Analyseteam 
Helse RHF har etablert et eget team for gjennomgang av og oppfølging av 
månedsrapporteringen. Fra 1. juni utvides teamet ved at staben styrkes med en analytiker. 
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2. Årsprognose og resultatrapportering 
  
For å få bedre kvalitet på vurderinger knyttet til prognoser vil Helse Nord RHF utarbeide en 
prosedyre med prinsipper for rapporteringen av prognose på års resultat. 
  
God kvalitet på regnskapsrapporteringen forutsetter at alle kjente forhold er innarbeidet og at 
det er gjort korrekte og dokumenterte avsetninger. Prinsippene for regnskapsføring og 
periodisering gjennomgås regelmessig i regnskapslederforum. 
  
Det er bestilt revisjon av regnskap pr. 1. tertial for alle våre helseforetak. Dette sammen med 
tettere oppfølging og mer omfattende rapportering og analyse gir grunnlag for økt kvalitet på 
rapportering av resultat og prognose.  
  
  

3. Organisering og kompetanse 
  
Det regionale foretaket skal gjennomføre en kartlegging og vurdering av egen kompetanse og 
organisering sett opp mot de oppgaver og mål som Helse Nord RHF har. 
 
Det er under utarbeiding et felles økonomikurs for leder i helseforetak med økonomiansvar.  
 
Det er etablert en egen masterutdanning i helseledelse etter initiativ fra Helse Nord RHF. 
 

4. Regional økonomihåndbok 
  
Helse Nord RHF utarbeidet i 2005 en felles regional økonomihåndbok. Håndboken innholder 
en rekke felles økonomirutiner som er implementert fra og med regnskapsåret 2006. Det er nå 
igangsatt et arbeid med oppdatering og videreutvikling av foreliggende økonomihåndbok. 
Arbeidet er planlagt ferdigstilt i løpet av juni 2007. 
  
  

5. OPPSUMMERING 
  
Administrerende direktør vurderer at Helse Nord RHF har kommet godt i gang i forhold til 
tiltak og rutiner for bedre ledelse og økonomistyring.  
Dialogmøter med foretakene i juni vil ha spesiell fokus på utarbeiding av investeringsanalyser 
og komplette tiltaksplaner og realisering av effekt av de planlagte tiltak. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Lars Vorland        Jann-Georg Falch 
Administrerende direktør       økonomidirektør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 8.6.2007   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 62-2007/12  RETTSFORLIK AV 31. MAI 2007 MELLOM HELSE  
 NORD RHF OG NORDLAND TAXI AS 
 

Møtedato: 18. juni 2007 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 8.6.2007   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 62-2007/13  PROTOKOLLER FRA MØTER I REGIONALT  
 BRUKERUTVALG, DEN 09. FEBRUAR 2007,  
 23. FEBRUAR 2007, 24. APRIL 2007 OG 31. MAI 2007 
 

Møtedato: 18. juni 2007 

 
Se vedlagt kopi. 
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 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 09.02.2007 200300249-296  012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09   
 

 

 
REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE I 
ARBEIDSUTVALGET 09022007 
 
Arbeidsutvalget i Regionalt brukerutvalg avholdt telefonmøte 9.februar 2007, kl. 14.30 – 
15.30, med anledning til øvrige medlemmer i brukerutvalget til å delta. 
 
Til stede: 
Ragnar Moan 
Sissel Brufors Jenssen 
Asle Sletten 
 
Meldt forfall: 
Hans Austad 
 
Til stede fra administrasjonen:  
Rådgiver Ingvild Røe. 
 
SAKSLISTE: 
Sak 01/2007 Innspill til Oppdragsdokument 2007 til helseforetakene i Helse Nord. 

 
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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Sak 01/2007 INNSPILL TIL OPPDRAGSDOKUMENT 2007 TIL 
HELSEFORETAKENE I HELSE NORD 
Oppdragsdokumentet fra Helse Nord RHF til helseforetakene i Helse Nord er under 
utarbeidelse, og skal vedtas i styret i Helse Nord RHF 20.02.2007. Arbeidsutvalget ønsket å 
komme med følgende innspill til utkastet: 
- Kapittel 6 om opplæring av pasienter og pårørende inneholder få punkter, selv om tiltaket 

som går på oppfølging av evalueringen av LMS kanskje også vil innebære en del arbeid.  
- Tiltakene knyttet til rehabilitering er ikke tydeliggjort, og det bør også henvises tydeligere 

til at helseforetakene skal følge opp kronikersatsingen.  
- Det er viktig å få til bedre samhandling og samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og 

kommunene, både når det gjelder rehabilitering og andre tjenester. Kravene til 
helseforetakene bør være tydeligere. 

- At pasientopplæring også skal være et viktig område bør tydeliggjøres i 
prioriteringskapittelet. 

 
Møtet hevet kl. 15.00. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Ingvild Røe 
rådgiver 
         
 
Kopi: Regionalt brukerutvalg 
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 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 23.02.2007 200300249-299  012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09   
 

 

REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 23022007 
 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF avholdt møte 23.02.2007 kl. 10.30 – 15.00 i Helse 
Nord RHFs lokaler i Bodø. 
 
Til stede: 
Hans Austad, FFO 
Sissel Brufors Jenssen, FFO 
Ragnar Moan, RIO Nord 
Asle Sletten, FFO 
Else Andreassen, FFO 
Mari Tove Ådal, SAFO 
Halgeir Holthe, SAFO 
Edel Hætta Eriksen, fylkeseldreråd 
Bjørnar Østgård, fylkeseldreråd 
Gerd Petersen, FFO (vara) 
 
Forfall 
Arnfinn Sarilla, FFO. Vara ble innkalt og møtte på kort varsel (Gerd Petersen). 
 
Fra administrasjonen i Helse Nord RHF: rådgiver Ingvild Røe. Administrerende direktør Lars 
Vorland møtte på sak 09/2007. 
 
SAKSLISTE: 
Sak 02/2007 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 03/2007 Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 03.11.2006 
Sak 04/2007 Godkjenning av protokoll fra møte i arbeidsutvalget i RBU 09.02.2007 
Sak 05/2007 Årlig plan og melding 2006 
Sak 06/2007 Budsjett 2007 for Regionalt brukerutvalg 
Sak 07/2007 Tildeling av tilskudd til brukerorganisasjonene i Helse Nord 2007 
Sak 08/2007 Arbeidsgruppe om lokalsykehusenes akuttfunksjoner - høring 
Sak 09/2007 Referat og orienteringer 
Sak 10/2007 Eventuelt 
 

 
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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Sak 02/2007 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjent med følgende endring: Referatsak 10 flyttes inn på sakslisten, 
tas opp under sak 10/2007 Eventuelt. 
 
Til dagsorden: Sak 09/2007 ble behandlet først, med Lars Vorland til stede.  
 
Sak 03/2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 03.11.2006 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjent, med kommentar om at Bjørnar Østgård ved en feil ikke var nevnt på 
forfallslisten. Hans Austad er oppnevnt som observatør med talerett i styret. 
 
Sak 04/2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL ARBEIDSUTVALGET 09.02.2007 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjent. 
 
Sak 05/2007 ÅRLIG PLAN OG MELDING 2006 
Utkast til årlig plan og melding utlevert i møtet. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. Utvalgets medlemmer kan komme med eventuell innspill til 
meldingen innen 1.mars 2007, slik at disse kan legges ved til oversendingen til departementet. 
Arbeidsutvalget får fullmakt til å gjennomgå endelig utkast til melding og utarbeide mer 
utfyllende uttalelse til behandlingen av saken i styret i Helse Nord RHF.  
 
Sak 06/2007 BUDSJETT 2007 FOR REGIONALT BRUKERUTVALG 
 
Vedtak: 
Det foreslåtte budsjettet tas til etterretning. Regionalt brukerutvalg vil igjen påpeke at tilskudd 
til brukerorganisasjonene fortsatt ligger for lavt i forhold til resten av landet. 
 
Sak 07/2007 TILDELING AV TILSKUDD TIL BRUKERORGANISASJONENE 2007 
Forslag til tildeling av midler ble fremlagt i møtet. 
 
Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg tok foreslåtte tildeling til etterretning. Etter at det er foretatt endelig 
fordeling til øvrige budsjettposter, foretas en ny fordeling av resterende midler fra 
Opptrappingsplanen til organisasjonene innenfor psykisk helse. Utvalget ber om at 
administrasjonen foretar en kartlegging av organisasjonenes medlemstall og organisering, for 
å sikre en bedre fordelingsrunde i 2008. 
 
Sak 08/2007 ARBEIDSGRUPPE OM LOKALSYKEHUSENES AKUTTFUNKSJONER 
– HØRING 
 
Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF drøftet høringsutkastet, og vil avgi følgende 
uttalelse: 
 
Generelt mener Regionalt brukerutvalg at arbeidsgruppen har fanget opp mange gode og 
viktige problemstillinger knyttet til utviklingen av lokalsykehusene. Regionalt brukerutvalg 
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slutter seg til uttalelsen fra Regionalt brukerutvalg i Helse Vest, som bl.a. påpeker viktigheten 
av å sikre kvaliteten på tilbudet, trygghet og bred kompetanse til å vurdere pasienter og 
utvikle lokalsykehusene som samhandlingsarena. Regionalt brukerutvalg hadde kanskje 
forventninger om at gruppen skulle si noe mer konkret enn det ser ut til at den vil gjøre, og 
viser til referat fra møte mellom regionale brukerutvalg og ledelsen for arbeidsgruppen i 
desember 2006, som bl.a. understreket at lokalsykehusene bør kunne gi et bredt spekter av 
tilbud, noe som kan sikres gjennom ambuleringsordninger. Felles akuttmottak, tilbud til eldre 
og kronikere, rehabiliteringstilbud og lærings- og mestringssentre er også viktige tilbud som 
lokalsykehusene bør ha. Utvalget ønsker videre å understreke følgende punkter: 
 
Gode transportordninger og ambulansetjeneste er svært sentralt på mange områder i 
forbindelse med hvordan lokalsykehusene skal fungere i framtida. 
 
Punktene i avsnitt 4.6 vedrørende behovet for rekruttering av personell og utvikling av riktig 
kompetanse anses som helt essensiell for utviklingen videre av lokalsykehusene. Dette er 
sentrale problemstillinger for brukerne i Nord-Norge. Også avsnittene som beskriver at for 
befolkningen og pasientene er det spekteret av tjenester og tjenestenes kvalitet som er det 
vesentlige, samt betydningen av god samordningen av behandlingstjenestene er avgjørende 
punkter. Det er svært positivt at gruppen ser behov for et nytt perspektiv og nytenkning for 
befolkningen og pasientenes del. 
 
Regionalt brukerutvalg vil til slutt understreke viktigheten av et godt samarbeid mellom 
kommunene og spesialisthelsetjenesten. Sykestuene/sykestuefunksjonenes plass som del av 
den helhetlige behandlingskjeden må tydeliggjøres enda bedre i denne sammenheng. 
 
 
Sak 09/2007 REFERAT OG ORIENTERINGER 
 
Orienteringer: 
Administrerende direktør orienterte om følgende saker:  
- Høring om endringer i luftambulansetjenesten (sak i styret i Helse Nord). Brukerutvalget 

påpekte behovet for informasjon til befolkningen i denne saken, om at Helse Nord RHF 
foreslår dette av hensyn til pasienttilbudet. 

- Budsjett 2007: ny styrebehandling på grunn av tilleggsbevilgningen på 225 mill kr, som 
nå er fordelt mellom helseforetakene. Det vil også komme ekstramidler bl.a. knyttet til rus 
og prosjekt sykemeldte, men disse midlene vil til dels også fordeles i henhold til egne 
ordninger (søknader eller annen fordeling) slik at det er usikkert hvor mye som vil gå til 
Helse Nord. Selv med ekstramidlene, har Helse Nord et tilpasningsproblem. 
Helseforetakene lager tiltaksplaner for å komme i balanse innen 1.mai 2007. Det er i 
tillegg stort behov for investeringer for å sikre standarden og følge opp den 
medisinskfaglige og teknologiske utviklingen, og det arbeides med å løfte denne saken til 
styret i RHF og departementet. Brukerutvalget ønsker å ta dette opp som egen sak i 
utvalget. 

- Oppdragsdokumentet 2007 er nå vedtatt i styret. Helse Nord RHF har forsøkt å være 
konkrete i kravene. Satsinger på kronikere, ulike typer samarbeid med kommunene. 

 
Leder, AU og sekretær orienterte om: 
- Brukerkonferansen: Programmet er under utarbeidelse. Samhandling og samarbeid 

mellom regionalt og lokale utvalg blir hovedtema, og lokalsykehus og lærings- og 
mestringssentrene som konkret område. Representanter fra brukerutvalgene forespørres 
om å bidra med innlegg. 
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Vedtak: 
Orienteringer og referatsaker ble tatt til orientering, med følgende kommentarer: 
- Regionalt brukerutvalg ønsker å ta opp investeringer som en egen sak i utvalget. 
- Referatsak 10 løftes opp på sakslisten, tas opp under sak 10/2007 Eventuelt.  
- Regionalt brukerutvalg ønsker å ta opp organiseringen av helseforetakenes brukerutvalg 

som egen sak.   
 
Sak 10/2007 EVENTUELT 
Spørsmål fra Gerd Petersen om status for opptrappingsplan psykisk helse.  
 
Spørsmål vedr. Opptreningssenteret i Alta fra Edel Hætta Eriksen, jf referatsak nr. 8, sak 
09/2007: Opptreningssenteret i Alta. Senteret tar opp klienter fra hele landet, men har redusert 
antallet plasser. Hva er årsaken til dette? 
 
Vedtak: 
Til spørsmål fra Gerd Petersen: Regionalt brukerutvalg ber om en orientering om status for 
Opptrappingsplan i senere møte i utvalget. 
 
Til spørsmål vedr. Opptreningssenteret i Alta: Regionalt brukerutvalg henviser til informasjon 
om nedskjæringer ved Opptreningssenteret i Alta og registrerer at det ser ut til at selv om 
målsettingen er å styrke rehabiliteringstilbudet, både innenfor egne institusjoner og i forhold 
til avtaler med private institusjoner, så ser ikke det ut til å skje konkret. Brukerutvalget ber om 
en nærmere orientering fra administrasjonen om status for rehabiliteringstilbudet i Helse Nord 
i neste møte i utvalget.  
 
Utvalget ber også om at styret i Helse Nord RHF vurderer denne saken nærmere.   
 
 
Protokollen godkjent, 
 
Bodø 27.februar 2007, 
 
 
Hans Austad 
Leder, Regionalt brukerutvalg 
 
 
 
Protokollen sendes til: 
Regionalt brukerutvalg jf adresseliste 
 
Kopi på e-post til: 
AMK, LHV, TOIN, KIF 
Helseforetakene i Helse Nord v/direktør og brukerutvalg 
Brukerorganisasjonene i regionen jf liste 
Pasientombudene i Nord-Norge jf liste 
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 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 30.04.2007 200300249-313  012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09   
 

 

 
REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 24042007 
 
Regionalt brukerutvalg avholdt møte 24.april 2007 Clarion Bryggen Hotell i Tromsø, kl. 
13.45 – 15.30. 
 
Til stede: 
Sissel Brufors Jenssen, FFO 
Else Andreassen, FFO 
Asle Sletten, FFO 
Arnfinn Sarilla, FFO 
Else Nyby, (vara), FFO 
Ragnar Moan, RIO Nord 
Edel Hætta Eriksen, fylkeseldreråd 
Bjørnar Østgård, fylkeseldreråd 
Halgeir Holthe, SAFO 
Mari Tove Ådal, SAFO 
 
Forfall: 
Hans Austad, FFO. Vara innkalt og møtte (Else Nyby). 
 
Fra administrasjonen i Helse Nord RHF: rådgiver Ingvild Røe. 
 
SAKSLISTE: 
Sak 12/2007 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Sak 13/2007 Godkjenning av protokoll fra møte i RBU 23.02.2007 
Sak 14/2007 Godkjenning av protokoller fra møter i RBU – rutiner 
Sak 15/2007 Rutiner for samarbeid mellom RBU og lokale brukerutvalg 
Sak 16/2007 Tilskudd til brukerorganisasjoner 2007 – klage fra Mental Helse Sortland 
Sak 17/2007 Søknad om tilskudd fra NHF Hammerfest handikaplag 
Sak 18/2007 Orienteringer 
Sak 19/2007 Referatsaker 
Sak 20/2007 Eventuelt 
 
12/2007 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 
 
Vedtak: 
Innkalling og dagsorden ble godkjent med følgende bemerkninger:  
- Brev fra I. Oskal vedrørende syketransport som ble omtalt i forrige møte er unntatt 

offentlighet, og ettersendes til utvalget med protokollen fra møtet. Regionalt brukerutvalg 
ønsker informasjon om hvilke rutiner Helse Nord RHF har i forhold til å unnta brev fra 
offentlighet i neste møte.  

- Brev fra Blindeforbundet om hvilket tilbud helseregionen har: tas opp under referatsak 1. 
 
 

 
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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13/2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I RBU 23.02.2007 
 
Vedtak: 
Protokollen godkjennes med følgende kommentarer:  
- Saker som løftes opp fra referatsaker og får en særskilt behandling, skal få eget 

saksnummer.  
- Søknad om midler til drift, sekretærfunksjon i FFO Finnmark må tas opp i et senere møte.   
- Edel Hætta Eriksen påpekte feil i formulering knyttet til sak 10/2007 Opptreningssenteret 

i Alta: Det er ikke slik at senteret tar inn pasienter fra hele landet. Formuleringen må 
derfor strykes. Opptreningssenteret har imidlertid inntil 6 mnd. ventetid.  

 
14/2007 GODKJENNING AV PROTOKOLLER FRA MØTER I RBU – RUTINER 
 
Vedtak: 
Protokoller fra møter i Regionalt brukerutvalg sendes på en kort høring (en hel virkedag, frist 
12.00 påfølgende dag) blant møtende medlemmer før den legges fram for offentligheten og til 
styret. Protokollen med de merknader som kommer inn, legges fram i neste møte til endelig 
godkjenning. 
 
15/2007 RUTINER FOR SAMARBEID MELLOM RBU OG LOKALE 
BRUKERUTVALG 
Arbeidsutvalvget i RBU drøftet forslagene til rutiner for samarbeid med de lokale 
brukerutvalgene i forkant av den regionale brukerkonferansen. Det var her generelt enighet 
om at dette ville være gode utgangspunkt for å konkretisere nærmere rutiner.  
  
Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg slutter seg til de foreslåtte rutinene for samarbeid mellom regionalt og 
lokale brukerutvalg som beskrives i saksframlegget. Oppsummeringen legges til grunn for det 
videre arbeidet. Det forutsettes at det er økonomisk dekning for å gjennomføre foreslåtte 
samlinger to ganger årlig.  
 
RBU vil diskutere og komme frem til innspill til neste års budsjett i neste møte. 
 
16/2007 TILSKUDD TIL BRUKERORGANISASJONER 2007 – KLAGE FRA 
MENTAL HELSE SORTLAND 
 
Vedtak: 
Klagen på avslaget på søknad om tilskudd til brukerorganisasjoner fra Mental helse Sortland 
må dessverre avslås, da det ikke fremkommer at søknaden er fremmet i tråd med kriteriene for 
tildeling.   
 
Arbeidsutvalget i Regionalt brukerutvalg vil på nytt gjennomgå og eventuelt klargjøre 
kriteriene for tilskuddet til brukerorganisasjonene, for å sikre at fordelingen skjer etter 
hensikten ved neste års tildelingsrunde. Utgangspunktet for tildeling av tilskudd skal som 
tidligere være at: 

1. Søknader fra lokallag skal gå om fylkesorganisasjonen. 
2. Fylkesorganisasjonene prioriterer søknader og sender de samlet til RBU. 
3. Fylkesorganisasjonene har ansvaret for eventuelt å fordele fra tildelte midler ned til 

lokallagene. 
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17/2007 SØKNAD OM TILSKUDD FRA NHF HAMMERFEST HANDIKAPLAG 
 
Vedtak: 
Søknader om tilskudd til brukerorganisasjoner i Helse Nord RHF har årlig frist 31.12.2007. 
Søknaden fra NHF Hammerfest handikaplag må derfor avslås, siden den ble mottatt lenge 
etter den fastsatte årlige fristen. 
 
18/2007 ORIENTERINGER 
 
Administrasjonen orienterte kort om: 
- Opptrappingsplan for psykisk helse - status 
- Oppfølging av økonomisituasjonen fra Helse Nord RHF 
 
Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg tar de fremlagte saker til orientering. 
 
19/2007 Referatsaker 
 
Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg tar de fremlagte referatsakene til etterretning, med følgende 
kommentar: 
- Til referatsak 1: brev fra Norges Blindeforbund oversendes til LMS på UNN og 

administrasjonen i Helse Nord RHF, og anmodes om å gi en utredning om hvilke tilbud 
helseregionen tilbyr når synet svikter.  

 
20/2007 Eventuelt 
 
Vedtak: 
- Neste møte i RBU (opprinnelig 13.juni 2007), må på grunn av fravær flyttes til 31.mai 

2007 i Bodø, med møtestart kl. 09.00. AU møtes i juni i forkant av styremøtet 18.juni.    
- Det må gjøres en nærmere evaluering av brukerkonferansen. 
- Brukerutvalget ønsker å ta opp rapporten om sykestuefunksjoner i Helse Nord som 

sak/orientering i neste møte 
- Brukerutvalget ønsker å diskutere lokalsykehusrapporten nærmere, og inviterer 

fagdirektøren til å delta i diskusjonen.  
- LMS-ene settes også opp som tema i brukerutvalget ved en senere anledning.  
 
 
Protokoll utskrevet, Bodø 30.april 2007 
 
Ingvild Røe 
rådgiver 
         
Protokollen sendes til: 
Regionalt brukerutvalg jf adresseliste 
 
Kopi på e-post til: 
AMK, LHV, TOIN, KIF 
Helseforetakene i Helse Nord v/direktør og brukerutvalg 
Brukerorganisasjonene i regionen jf e-postliste 
Pasientombudene i Nord-Norge jf e-postliste 
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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 
 

 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 06.06.2007 200300249-320  012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09   
 

 

 
REGIONALT BRUKERUTVALG - PROTOKOLL FRA MØTE 31052007 
 
Regionalt brukerutvalg avholdt møte 31.mai 2007 i Helse Nord RHFs lokaler i Bodø, kl. 
09.00 – 14.30. 
 
Til stede: 
Sissel Brufors Jenssen, FFO 
Else Andreassen, FFO 
Else Nyby, FFO 
Asle Sletten, FFO 
Ragnar Moan, Rio Nord 
Edel Hætta Eriksen, fylkeseldrerådene 
Mari Tove Ådal, SAFO 
 
Forfall: 
Hans Austad, FFO. Vara innkalt og møtte (Else Nyby). 
Arnfinn Sarilla, FFO. Vara innkalt, men ikke mulig for noen å møte. 
Bjørnar Østgård, FFO. Vara innkalt, men møtte ikke. 
Halgeir Holthe, SAFO. Vara innkalt, men kunne ikke møte på kort varsel. 
 
Fra administrasjonen i Helse Nord RHF: rådgiver Ingvild Røe. Spesialrådgiver Oddvar Larsen 
(sak 23/2007). Prosjektleder for diabetes, Beryll Kristensen (sak 24/2007). Prosjektleder for 
revmatologi Berit Bjørke (sak 25/2007). 
 
Sak 21/2007 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 22/2007 Godkjenning av protokoll fra møte Regionalt brukerutvalg 24.04.2007 
Sak 23/2007 Handlingsplan for rus i Helse Nord 
Sak 24/2007 Handlingsplan for diabetes i Helse Nord – høring 
Sak 25/2007 Handlingsplan for revmatologi i Helse Nord – høring 
Sak 26/2007 Tilskudd til brukerorganisajoner i Helse Nord 2007 – klage på vedtak 
Sak 27/2007 1.tertialrapport 2007 
Sak 28/2007 Orienterings- og referatsaker 
Sak 29/2007 Eventuelt 
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Sak 21/2007 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjent. 
 
Sak 22/2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I RBU 24.04.2007 
 
Vedtak: 
Protokoll godkjent med følgende merknader: 

- Jf sak 13/2007 Godkjenning av protokoll: Ny revidert protokoll hvor kommentarer til 
protokollen er innarbeidet, utarbeides. Brukerutvalget ønsker at syketransport tas opp 
som tema i brukerutvalget i neste møte.  

- Kommentarer til protokollen fra møtet 31.05.2007 må sendes til sekretæren innen 
mandag 04.06.2007 kl. 11.00. 

 
Sak 23/2007 HANDLINGSPLAN FOR RUS I HELSE NORD 
Spesialrådgiver Oddvar Larsen, Helse Nord RHF orienterte om arbeidet med rusplanen. 
Planen skal fremmes for styret i Helse Nord RHF i august 2007. 
 
Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg tar orienteringen til etterretning. Utvalget vil støtte planen fullt ut. Det 
er viktig å holde det ambisjonsnivået som planen legger opp til, for å sikre at denne 
pasientgruppen får et godt tilbud i Nord-Norge. Regionalt brukerutvalg vil delta i utformingen 
av styresaken fram til denne legges fram for styret i Helse Nord RHF i august 2007. 
Kontaktperson Ragnar Moan. 
  
Sak 24/2007 HANDLINGSPLAN FOR DIABETES I HELSE NORD - HØRING 
Prosjektleder for diabetes i Helse Nord, regional diabetessykepleier Beryll Kristensen, 
orienterte om planen.  
 
Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg tar orienteringen til etterretning. Planen synliggjør at diabetes er et 
underprioritert område, som det er viktig å styrke. Brukerutvalget oppfatter at området kan 
styrkes med forholdsvis små ressurser. Regionalt brukerutvalg vil ikke utarbeide en 
høringsuttalelse til planen ut over de innspill som ble gitt direkte til prosjektlederen under 
orienteringen. Regionalt brukerutvalg vil imidlertid delta i utformingen av styresaken fram til 
denne legges fram for styret i Helse Nord RHF i august 2007. Kontaktperson Mari Tove Ådal. 
 
 
Sak 25/2007 HANDLINGSPLAN FOR REVMATOLOGI I HELSE NORD – HØRING 
Prosjektleder for revmatologi i Helse Nord, Berit Bjørke, orienterte om planen. 
 
Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg tar orienteringen til etterretning. Brukerutvalget mener planen er god 
og tar opp viktige problemstillinger. Planen vil etter brukerutvalgets oppfatning kunne være til 
inspirasjon for kommunehelsetjenestens arbeid med disse pasientene. Utvalget ber om at de 
brukerne som ikke kan nyttiggjøre seg de nye biologiske medisinene, men som også har 
alvorlige sykdommer (spesielt inflammatoriske sykdommer, f eks mennesker som tidligere 
har hatt tuberkulose) ikke blir ”glemt” av spesialisthelsetjenesten. Regionalt brukerutvalg vil 
ikke utarbeide en høringsuttalelse til planen ut over de innspill som ble gitt direkte under 
orienteringen. Regionalt brukerutvalg vil imidlertid delta i utformingen av styresaken 
underveis fram til denne blir lagt fram for styret i Helse Nord RHF. Kontaktperson Arnfinn 
Sarilla. 
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Sak 26/2007 TILSKUDD TIL BRUKERORGANISASJONER I HELSE NORD 2007 – 
KLAGE PÅ VEDTAK 
 
Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg kan dessverre ikke ta klagen til følge i denne omgang. Regionalt 
brukerutvalg viser til sak 07/2007 Tildeling av tilskudd til brukerorganisasjonene i Helse 
Nord 2007, hvor det bl.a. ble gjort vedtak om at ”Etter at det er foretatt endelig fordeling til 
øvrige budsjettposter, foretas en ny fordeling av resterende midler fra Opptrappingsplanen til 
organisasjonene innenfor psykisk helse..”. Søknaden fra Mental helse Nordland vil i så fall bli 
vurdert på nytt sammen med de øvrige aktuelle søknadene fra organisasjonene innen psykisk 
helse.  
 
Regionalt brukerutvalg viser også til behandlingen av sak 16/2007 Tilskudd til 
brukerorganisasjoner 2007-klage fra Mental helse Sortland, hvor utvalget besluttet å på nytt 
gjennomgå og eventuelt klargjøre kriteriene for tilskuddet til brukerorganisasjonene, for å 
sikre at fordelingen skjer etter hensikten ved neste års tildelingsrunde. Dette særlig med tanke 
på forståelse og behandling av lokallag og fylkeslag. I denne forbindelse kommer Regionalt 
brukerutvalg til å be om innspill fra brukerorganisasjonene.  
 
 
Sak 27/2007 1.TERTIALRAPPORT 2007 
Ingvild Røe orienterte om status i henhold til tertialrapporten.  
 
Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg tar 1.tertialrapport til orientering. 
 
 
Sak 28/2007 ORIENTERINGS- OG REFERATSAKER 
 
Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg tar referatsaker til orientering med følgende kommentarer: 

- Til referatsak 3 – saken blir tatt opp med kommunalt råd for funksjonshemmede i 
Troms i deres neste møte. 

- Til referatsak 5 – saker som er unntatt offentlighet, legges på bordet i påfølgende 
møte. Saken kan evt. anonymiseres og sendes ut med sakspapirene i eget vedlegg hvis 
det er av høy viktighet. 

 
Sak 29/2007 EVENTUELT 
 
Vedtak: 
Regionalt brukerutvalg får en orientering om status i forhold til budsjett i møtet til høsten, for 
å planlegge evt. ny gjennomgang av søknader om tilskudd. 
 
Møtet hevet kl. 14.10. 
 
Protokollen utskrevet,  
 
Bodø, 06.06.2007 
 
 
Ingvild Røe 
rådgiver 
         

Side 125



 
 

4 

Protokollen sendes til: 
Regionalt brukerutvalg jf adresseliste 
 
Kopi (e-post): 
AMK, LHV, TOIN. KIF 
Helseforetakene i Helse Nord v/direktør og brukerutvalg 
Brukerorganisasjonene i Nord-Norge jf liste 
Pasientombudene i Nord-Norge jf liste  
 
Vedlegg: Presentasjoner sak 23/2007, 24/2007 og 25/2007 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 8.6.2007   
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 62-2007/14  BREV AV 5. JUNI 2007 FRA ANNE MARIE UTSI  
 TORNENSIS AD. TOLKETJENESTEN VED  
 HAMMERFEST SYKEHUS 
 

Møtedato: 18. juni 2007 

 
Se vedlagt kopi. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 8.6.2007 200700010-59 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36  
 

 

STYRESAK 63-2007  EVENTUELT 
 

Møtedato: 18. juni 2007 
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