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PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 12. DESEMBER 2007 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte i Helse Nord RHF’s lokaler i Bodø, den 12. desember 
2007 – fra kl. 09.00 til kl. 12.30 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Grete Bang, styremedlemmer Inge Myrvoll, Tone Finnesen, 
Mona Søndenå, Trude L. Husjord, Runar Sjåstad, Terje Olsen, Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes og 
Stig-Arild Stenersen. 
 
Forfall: 
Styremedlemmer  
 
Fra administrasjonen: 
Adm. dir. Lars Vorland, informasjonsdirektør Kristian Fanghol, direktør Finn Henry Hansen, 
økonomidirektør Finn Henry Hansen, økonomidirektør Jann Georg Falch, kst. fagdirektør Oddvar 
Larsen og leder for internrevisjonen Tor Solbjørg. 
 
 
STYRESAK 103-2007  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Sak 103-2007 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sak 104-2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 7. november 2007 
Sak 105-2007 Budsjett 2008 Helse Nord RHF 
Sak 106-2007 Statsbudsjett 2009 – innspill 

Sakspapirene ble ettersendt. 
Sak 107-2007 Håndtering av økte pensjonskostnader 
Sak 108-2007 Justering av interne rammer for kassakreditt 
Sak 109-2007 Konsernbestemmelser investeringer 
Sak 110-2007 Konsernbestemmelser for håndtering av forholdet til gaver, stiftelser, legater 

og fond 
Sakspapirene ble ettersendt. 

Sak 111-2007 AMK-struktur i Helse Finnmark – lokalisering av AMK-sentral og 
driftsorganisasjonen for ambulanse- og nødmeldetjenesten 
Sakspapirene ble ettersendt. 

Sak 112-2007 Handlingsplan revmatologi 2008-2013 
Sak 113-2007 Handlingsplan for habilitering i Helse Nord 
Sak 114-2007 Instruks for kontrollkomiteen i Helse Nord RHF – endring 
Sak 115-2007 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Utvikling av lokalsykehus – planprosess 
 4. ”Raskere tilbake” – status i Helse Nord 
 5. Regionalt brukerutvalg – prinsipper for  oppnevning av nytt utvalg 2008-

2010 
 6. Brannsikring av sykehusene i Helse Nord 

Sakspapirene ble ettersendt. 
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Sak 116-2007 Referatsaker 
 1. Møte i Regionalt Brukerutvalg, den 1. november 2007 – protokoll  
 2. Brev fra Brukerutvalget i Helse Finnmark HF av 1. november 2007 med 

høringsuttalelse ad. forslag til endring av pasientrettighetslovens § 2-6 og 
forslag til forskrift om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for 
undersøkelser eller behandling 

 3. Brev fra Fylkesrådet i Nordland Fylkeskommune av 20. november 2007 
med uttalelse - Fullverdig fødetilbud må opprettholdes ved lokalsykehus 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 4. Uttalelse fra Sametinget vedr. Sak 111-2007 AMK struktur i Helse 
Finnmark HF 

 5. Drøftingsprotokoll styresak 111-2007 AMK Finnmark  
Sak 117-2007 Eventuelt 

1. Orientering om arbeidet i kontrollkomiteen 
Sak 118-2007 Økonomirapport nr. 10-2007 

Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes.  
 
 
STYRESAK 104-2007  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 7. NOVEMBER 2007 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 7. november 2007 godkjennes.  
 
 
STYRESAK 105-2007  BUDSJETT 2008 HELSE NORD RHF 
 
Styrets vedtak:  
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF godkjenner administrasjonens forslag til budsjett for Helse Nord 

RHF for 2008 
 
2. Helse Nord RHF skal i 2008 prioritere tiltak som: 
 

a. Bidrar til omstilling og effektivisering i foretaksgruppen 
b. Styrker oppfølging og styring av foretakene  
c. Bidrar til bedre kvalitet på styringsinformasjon og analyser. 

 
3. Kompensasjon for reduksjon i lab/røntgen takster fordeles til: 
 

a. Helse Finnmark HF 3,547 mill kr 
b. Universitetssykehuset Nord-Norge HF  18,382 mill kr 
c. Nordlandssykehuset HF 10,049 mill kr 
d. Helgelandssykehuset HF 4,322 mill kr  

 
 
Enstemmig vedtatt. 
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STYRESAK 106-2007  STATSBUDSJETT 2009 – INNSPILL 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Styrets vedtak:  
 
Styret i Helse Nord RHF slutter seg til innspill til statsbudsjettet i 2009, slik de er lagt frem i denne 
saken og adm. direktør bes om å oversende innspillene til Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
STYRESAK 107-2007  HÅNDTERING AV ØKTE  
 PENSJONSKOSTNADER 
 
Styrets vedtak:  
 
Styret i Helse Nord RHF tar saken til etterretning.   
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
STYRESAK 108-2007  JUSTERING AV INTERNE RAMMER FOR  
 KASSAKREDITT 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret godkjenner at rammen for kassakreditt for Nordlandssykehuset HF og Helse Finnmark 

HF økes til henholdsvis 400 mill kr og 450 mill kr.  
 
2. De totale lånerammer i vedtektene til Helse Finnmark HF økes med 50 mill. kr. i neste 

foretaksmøte med Helse Finnmark HF. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
STYRESAK 109-2007  KONSERNBESTEMMELSER INVESTERINGER 
 
Styrets vedtak:  
 
1.  Styret vedtar Konsernbestemmelser investering som gjeldende for foretaksgruppen 
 
2.       Konsernbestemmelsene er minimumsregler. Styret i det enkelte helseforetak kan beslutte 
            strengere krav. 
 
Enstemmig vedtatt. 
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STYRESAK 110-2007  KONSERNBESTEMMELSER FOR HÅNDTERING  
 AV FORHOLDET TIL GAVER, STIFTELSER,  
 LEGATER OG FOND 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Alle gaver som mottas og som innebærer krav til bruk av foretakets egne midler, eller som kan 

ha betydning for foretakets prioriteringer, skal styrebehandles i helseforetaket før mottak. 
 
2. Alle gaver som mottas og som innebærer endringer i funksjonsfordelingen mellom helseforetak, 

eller som har konsekvens for investeringsplan skal behandles i styret i Helse Nord RHF før 
mottak. 

 
3. Opprettelser av nye stiftelser skal besluttes av styret i Helse Nord RHF. 
 
4. Overføring av midler til stiftelser (ikke kjøp av tjenester) skal besluttes av styret i 

helseforetaket. 
 
5. Regelverket oppdateres, når det felleregionale samarbeidsprosjektet er avsluttet. 
 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
 
STYRESAK 111-2007  AMK-STRUKTUR I HELSE FINNMARK –  
 LOKALISERING AV AMK-SENTRAL OG  
 DRIFTSORGANISASJONEN FOR AMBULANSE-  
 OG NØDMELDETJENESTEN 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Styrets vedtak:  
1. Helse Finnmark HF skal samordne AMK-funksjoner i én felles AMK for Finnmark. 
 
2. AMK-sentralen skal inngå i en felles driftsorganisasjon for ambulanse- og nødmeldetjenesten i 

helseforetaket. 
 
3. AMK-sentralen og driftsorganisasjonen for ambulanse- og nødmeldetjenesten lokaliseres til 

Kirkenes sykehus. 
 
4. Omleggingen skal skje i 2008, i nært samarbeid med fagmiljøene og ansattes organisasjoner. 
 
Punktene 1 – 4 ble vedtatt mot en stemme (styremedlem Kari B. Sandnes) 
 
5. Styret forutsetter at ved organisering av AMK- sentral i Finnmark ivaretas den samiske språk og 

kulturkompetansen som allerede er utviklet ved tidligere AMK sentraler i Helse Finnmark. 
 
6. Styret i Helse Nord RHF vil også påpeke den beredskapsmessige betydningen av å styrke 

mobildekningen i Finnmark. 
 
Enstemmig vedtatt 
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Styremedlemmet  Stig Arild Stenersen fremmet følgende forslag til vedtak: 
 
Styret  forventer at administrasjonen tar med seg erfaringene man har fra allerede gjennomførte 
omlegginger og legger til rette for en balansert utvikling også innen UNN HF i deres arbeid med 
samordning av sine AMK  funksjoner.  
 
Forslaget ble vedtatt oversendt administrasjonen  
 
Styremedlem Kari B. Sandnes fremmet følgende protokolltilførsel/stemmeforklaring  til sak 
111- 2007. 
 
Saksutredningen som legges til grunn for behandlingen av sak 111-2007 AMK-struktur i Helse 
Finnmark – lokalisering av AMK sentral og driftsorganisasjonen for ambulanse- og 
nødmeldetjenesten mangler en rekke konsekvensutredninger. 
Rapporten sier blant annet lite om konsekvenser for den samiske befolkningen i Helse Finnmark, 
spredt bosetning eller oljevirksomheten og beredskap. Det er heller ikke gjort beregninger i 
kostnader knyttet til omstrukturering til en AMK der for eksempel rekrutteringsproblematikken med 
er hensyntatt ved oppbygging av en AMK på ett sted i Helse Finnmark HF. 
Dette hadde vært ønsket utredet og satt opp mot utredningen om Barentssamarbeidet. 
 
 
Det er derfor vanskelig å stille seg bak et vedtak som fastslår lokalisering som er basert på et 
ufullstendig beslutningsgrunnlag på flere områder. 
Det er også beklagelig at arbeidet med denne saken kom uheldig ut med tanke på Helse Nords 
håndtering av tillitsvalgtes medvirkningsmulighet. 
 
 
 
STYRESAK 112-2007  HANDLINGSPLAN REVMATOLOGI 2008-2013 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Handlingsplan for revmatologi 2008 – 2013 godkjennes som retningsgivende for utvikling av 

tilbudene i Helse Nord. 
 
2. Stilling som regional prosjektleder endres i tråd med de oppgaver som er skissert i 

handlingsplanen. 
 
3. Det opprettes et regionalt fagråd for revmatologi. 
 
4. Tiltak som ikke krever økte bevilgninger innarbeides i oppdragsdokumenter for 2008. 
 
5. Videre styrking av tilbudene tas opp i forbindelse med egen sak om prioritering av 

kronikersatsingen, rus og psykisk helsevern i 2008. 
 
Enstemmig vedtatt 
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STYRESAK 113-2007  HANDLINGSPLAN FOR HABILITERING I  
 HELSE NORD 
 
Styrets vedtak:  
 
 
1. Delplanene for barnehabilitering, voksenhabilitering og Koordinert plan for 

habiliteringstjenesten i Helse Nord RHF godkjennes som retningsgivende for utvikling av 
tilbudene i Helse Nord. 

  
2. Stilling som regional prosjektleder endres i tråd med de oppgaver som er skissert i 

handlingsplanen. 
 
3. Det opprettes et regionalt fagråd for habilitering og rehabilitering.  
 
4. Tiltak som ikke krever økte bevilgninger innarbeides i oppdragsdokumenter for 2008. Tiltak 

som bidrar til å styrke habiliteringstjenestens pasienter tilgang til psykolog- og legespesialister 
skal særskilt prioriteres. Ved iverksetting av tiltak forutsetter styret at bemanningsmessige og 
økonomiske konsekvenser vurderes nærmere, slik det framgår av konklusjonen i 
saksframlegget.   

 
5. Videre styrking av tilbudene tas opp i forbindelse med egen sak om prioritering av 

kronikersatsingen, rus og psykisk helsevern i 2008.   
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
 
STYRESAK 114-2007  INSTRUKS FOR KONTROLLKOMITEEN I  
 HELSE NORD RHF – ENDRING 
 
Styrets vedtak:  
 
I instruks for kontrollkomiteen i Helse Nord RHF gjøres følgende endringer: 
 
• Pkt 1, annet avsnitt: Ordet ”bestillerdokument” endres til ”oppdragsdokument”.  

 
• Pkt 3, annet avsnitt, første punktum endres til: ”Styret velger tre medlemmer og ett fast møtende 

varamedlem til kontrollkomiteen, blant styrets medlemmer.” 
 

• Pkt 5, første avsnitt: Formuleringen endres til: ”Ved behov rapporterer kontrollkomiteen 
muntlig til styret etter møte i komiteen.” 
 

• Pkt 6, femte avsnitt: Ordet ”Internrevisjonssjefen” endres til ”Leder av internrevisjonen”. 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
STYRESAK 115-2007  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
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1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
- Økonomioppfølging mot helseforetakene  
- Foretaksmøter for Helse Nord RHF 8. januar 

2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
- Økonomioppfølging helseforetakene 
- Status økonomi, jf. styresak 118-2007 Økonomirapport 10-2007. 
- Internkontroll – oppfølging av tilsynsrapporter, jf. samlerapport fra landsomfattende tilsyn 

med spesialisthelsetjenesten i Helse Nord 2007 
- Revisjonsrapport pr. 2. tertial, oppfølging fra styremøte, den 10. oktober 2007 – 

tilbakemelding  
- Fødselsomsorgen/ferieavviklingen i regionen sommeren 2007 – evaluering (i påvente av at 

HF-ene har evaluert ferieavviklingen)  
- Organisering av RHF-administrasjonen, informasjon/prosess 
- Oppfølgingsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet ad. økonomi, den 20. november 

2007. Nytt møte planlagt, den 18. desember 2007 
- Oppfølgingsmøter med HF-ene gjennomført i slutten av november 2007  
- Møte med Hadsel Kommune, den 21. november 2007 ad. nybygg sykehus Vesterålen. 
- Nasjonal Helseøvelse 2007, den 22. november 2007 
-  

3. Utvikling av lokalsykehus – planprosess 
4. ”Raskere tilbake” – status i Helse Nord 
5. Regionalt brukerutvalg – prinsipper for  oppnevning av nytt utvalg 2008-2010 
6. Brannsikring av sykehusene i Helse Nord 

Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering.  
 
 
STYRESAK 116-2007  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Møte i Regionalt Brukerutvalg, den 1. november 2007 – protokoll 
2. Brev fra Brukerutvalget i Helse Finnmark HF av 1. november 2007 med høringsuttalelse ad. 

forslag til endring av pasientrettighetslovens § 2-6 og forslag til forskrift om rett til dekning av 
utgifter ved pasienters reise for undersøkelser eller behandling 

3. Brev fra Fylkesrådet i Nordland Fylkeskommune av 20. november 2007 med uttalelse - 
Fullverdig fødetilbud må opprettholdes ved lokalsykehus 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

4. Henvendelse fra Sametinget om organisering av AMK – sentralen i Helse Finnmark  
Kopi av henvendelse ble framlagt ved møtestart 

5. Protokoll fra drøftingsmøte med konserntillitsvalgte vedr. sak 111-2007 AMK Helse Finnmark 
Kopi ble framlagt ved behandlingen av saken 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering. 
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STYRESAK 117-2007  EVENTUELT 
- Informasjon om arbeidet i kontrollkomiteen fra nestleder Grete Bang 
 
STYRESAK 118-2007  ØKONOMIRAPPORT NR. 10-2007 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Styrets vedtak:  
 
1. Styret tar økonomirapport per oktober 2007 til etterretning. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å fortsette den tette oppfølgingen av helseforetakene, slik den har 

blitt gjennomført så langt i 2007.  
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Bodø, den 12. desember 2007 
 
godkjent av Bjørn Kaldhol, 
i etterkant av styremøtet,  
den 12DES2007 – kl. 1230 
____________________  
Bjørn Kaldhol 


