
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Styremøte 

Innkalling med sakspapirer 
 
 

Dato: 26. august 2008 
 
Kl.: 11.30 til ca. 17.00 
 
Sted: Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik 
 møterom ”Peisestua”, Søsterveien 
 
 
  
 



        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 15.8.2008 200800016-55 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

Styrets medlemmer i Helse Nord RHF 
Sissel B. Jenssen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
  
 
 
 
INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 26. AUGUST 2008 
 
 
Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til 
styremøte i Helse Nord RHF 
 
 

tirsdag, den 26. august 2008 – fra kl. 11.30 
på Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik,  

møterom ”Peisestua”, Søsterveien. 
 
 
Etter behandling av styresak 72-2008 og 73-2008 lukkes styremøte for offentligheten for 
behandling av styresaker og/eller orienteringer som er unntatt offentligheten. Det åpne 
styremøte starter igjen ca. kl. 12.00. 
 
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 
 



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

 Deres dato: Deres referanse: 
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STYRESAK 72-2008  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 

Møtedato: 26. august 2008 

 
I samråd med styreleder inviteres styret for Helse Nord RHF til å vedta følgende saksliste for 
styremøte, den 26. august 2008: 
 
Sak 72-2008 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 1
Sak 73-2008 Godkjenning av protokoll fra styremøte 18.juni 2008 Side 3
Sak 74-2008 Lønnsjustering adm. direktør 

Saken behandles unntatt off., jf. Offl § 5a/13.1. 
Side 21

Sak 75-2008 Tertialrapport nr. 1-2008 – oppfølging, jf. styresak 60-2008 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 22

Sak 76-2008 Økonomirapport nr. 6- og 7-2008 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 23

Sak 77-2008 Budsjett 2008 – revisjon av driftsrammer Side 24
Sak 78-2008 Langsiktig organisering av IKT-området – etablering av 

juridisk enhet 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 28

Sak 79-2008 Salg av eiendommer ved Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF 
Sakspapirene ettersendes. 

Side 29

Sak 80-2008 Søknad om godkjenning av Teres Klinikken Bodø AS som 
privat sykehus 

Side 30

Sak 81-2008 Oppnevning av fast møtende varamedlem til 
revisjonskomiteen i Helse Nord RHF 

Side 136

Sak 82-2008 Orienteringssaker Side 137
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig  
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig  
 3. Klagesaker mot Helse Nord RHF til KOFA i 

anbudskonkurranser 
 

 4. Lokalsykehusstrategi – fremdrift 
Sakspapirene ettersendes. 

 

Sak 83-2008 Referatsaker Side 144
 1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 26JUN2008 

ad. modernisering av Nordlandssykehuset Bodø – 
anmodning om innvilging av lån, jf. styresak 69-2007, 
punkt 6 i vedtaket 

 

 2. Brev fra Fylkesordføreren i Troms Fylkeskommune av 23. 
juni 2008 ad. uttalelse fra Troms Fylkesting om 
rehabiliteringstilbudet i Nord-Norge 

 

 3. Brev fra statsråd Bjarne Håkon Hanssen av 25. juni 2008 
til Vesterålen Regionråd ad. optimisme med tanke på 
forsert byggestart ved Stokmarknes 

 

 4. Brev fra Helsetilsynet i Finnmark av 1. august 2008 med 
oversendelse av rapporter etter landsomfattende tilsyn 
med spesialisthelsetjenesten ved distriktspsykiatriske 
senter til voksne med psykiske lidelser 

 

side 1



 
 
 5. Brev fra Hammerfest Kommune av 3. juli 2008 ad. 

helsetilbudet i Finnmark – invitasjon til møte 
 

 6. Brev fra brukerutvalget i Helse Finnmark HF av 8. juli 
2008 med uttalelse ad. styresak 35/2008 Helse Finnmark 
HF: ”Reduksjon av 20 årsverk” 

 

 7. Brev fra Sametinget av 7. juli 2008 ad. tolketilbudet i 
Helse Nord RHF 

 

Sak 84-2008 Eventuelt Side 176
 
 
Bodø, den 15. august 2008 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 73-2008  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 18. JUNI 2008 
 

Møtedato: 26. august 2008 

 
PROTOKOLL STYREMØTE 18. JUNI 2008 
 
Styret for Helse Nord RHF avholdt styremøte på Meyergården Hotell, Mo i Rana, den 18. juni 
2008 – fra kl. 10.30 til kl. 15.30. 
 
Til stede var: 
Styreleder Bjørn Kaldhol, nestleder Wenche Pedersen, styremedlemmer Inge Myrvoll, Kåre 
Simensen, Line Miriam Haugan, Terje Olsen, Trygve Myrvang, Kirsti Jacobsen, Kari B. 
Sandnes, Stig-Arild Stenersen og Odd Oskarsen. 
 
Mildrid Pedersen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg (2. vararepresentant for Sissel B. 
Jenssen) 
 
Forfall: 
Styremedlemmer Inger Lise Strøm, Tone Finnesen og Trygve Myrvang. 
 
Sissel B. Jenssen, observatør fra Regionalt Brukerutvalg 
 
Fra administrasjonen: 
Kst. adm. dir. Finn Henry Hansen, administrasjonsleder Karin Paulke, informasjonsdirektør 
Kristian Fanghol, kst. direktør for eieravdelingen Jann-Georg Falch, fagdirektør Jan Norum, 
direktør for forretningsutvikling Tor-Arne Haug og internrevisor Tor Solbjørg. 
 
Andre: 
Revisjonsselskap Ernst & Young la frem en oppsummering av tertialrevisjon nr. 1-2008. 
Orienteringen ble gitt unntatt offentlighet, jf. Offl. § 5.  
 
 
STYRESAK 56-2008  OVERENSKOMSTFORHANDLINGENE 2008 
 Styresaken ble behandlet unntatt offentlig, jf. Offl. § 6.2a. i  
 ekstraordinært styremøte, den 6. juni 2008.  
 Med henvisning til Helse Nord RHF’s vedtekter § 8, deltok  
 styremedlemmer som er valgt av de ansatte ikke under  
 behandling av denne saken.  
 
Styrets vedtak er unntatt offentlighet, inntil årets lønnsforhandlinger er sluttført. 
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STYRESAK 57-2008  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Sak 56-2008 Overenskomstforhandlingene 2008 
Sak 57-2008 Godkjenning av innkalling og sakslisten 
Sak 58-2008 Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. mai 2008 
Sak 59-2008 Økonomirapport nr. 5-2008 

Sakspapirer ble lagt frem ved møtestart. 
Saken behandles ETTER styresak 60-2008 Tertialrapport nr. 1-2008. 

Sak 60-2008 Tertialrapport nr. 1-2008 
Sakspapirene ble ettersendt. 
Saken behandles FØR styresak 59-2008 Økonomirapport nr. 5-2008. 

Sak 61-2008 Organisering av nasjonalt prosjekt, overtakelse av enkeltoppgjør 
pasienttransport 

Sak 62-2008 Revisjon av drifts- og investeringsrammer 2008 
Sak 63-2008 Budsjett 2009 – premisser for drift og investering 

Sakspapirene ble ettersendt. 
Sak 64-2008 Investeringsplan 2009-2018  

Sakspapirene ble ettersendt. 
Sak 65-2008 Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik – plan for konseptfase 
Sak 66-2008 Nasjonal IKT – Årsoppsummering 2007 og revidert strategi 2008 -2009 
Sak 67-2008 Internrevisjonsrapport nr. 13/08: Fullmaktsstrukturen i foretaksgruppen – 

oppsummering  
Sak 68-2008 Tuberkulosekontrollprogrammet 2008-2011,  

jf. styresak 47-2008 
Sak 69-2008 Orienteringssaker 
 1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 
 2. Informasjon fra adm. direktør til styret – muntlig 
 3. Oppfølging av ventetidsgaranti – barn og unge med psykiske lidelser 

eller rusmiddelavhengighet  
 4. Samarbeidsavtale mellom Helse Nord og Høgskolene 
 5. Kreftkirurgi i Helse Nord  
 6. Elektiv ortopedi i Helse Nord  
 7. Utvikling av ambulansebåttjenesten Helgeland – del 1: Behov, status 

og aktuelle modeller 
 8. Pasienttransport i Helse Nord, status og veien videre 

Sakspapirene ble ettersendt. 
 9. Ferieavviklingen sommeren 2008 

Sakspapirene ble ettersendt. 
Sak 70-2008 Referatsaker 
 1. Protokoll fra møter i revisjonskomiteen av 4. og 23. april 2008 
 2. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF,  

den 3. juni 2008 
 3. Brev fra Vesterålen regionråd til statsråd Sylvia Brustad av. 23. mai 

2008 ad. optimisme med tanke på forsert byggestart 
 4. Brev fra fagrådet for diabetes av 8. mai 2008 ad. handlingsplan for 

diabetes 
 5. Referat fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 28. mai 2008 
 6. Brev fra Fylkesrådet for funksjonshemmede i Troms fylkeskommune 

av 4. juni 2008 ad. Elisabethsenteret 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

Sak 71-2008 Eventuelt 
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Styrets vedtak: 
 
Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under behandling av 
saken.  
 
 
STYRESAK 58-2008  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA 
 STYREMØTE 14. MAI 2008 
 
Styrets vedtak:  
 
Protokoll fra styremøtet, den 14. mai 2008 godkjennes.  
 
 
STYRESAK 59-2008  ØKONOMIRAPPORT NR. 5-2008 
 Sakspapirer ble lagt frem ved møtestart. 
 Saken ble behandlet ETTER styresak 60-2008  
 Tertialrapport nr. 1-2008. 
 
Kst. adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord tar Økonomirapport nr. 5-2008 til orientering. 
 
2. Styret viser til styresak 60-2008 Tertialrapport nr 1-2008 og peker på nødvendigheten av 

korrigerende tiltak for å få Helse Nord i økonomisk balanse. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord tar Økonomirapport nr. 5-2008 til orientering. 
 
2. Styret viser til styresak 60-2008 Tertialrapport nr 1-2008 og peker på nødvendigheten av 

korrigerende tiltak for å få Helse Nord i økonomisk balanse. 
 
 
STYRESAK 60-2008  TERTIALRAPPORT NR. 1-2008 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 Saken ble behandlet FØR styresak 59-2008 Økonomirapport  
 nr. 5-2008. 
 
Kst. adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret vedtar vedlagte 1. tertialrapport 2008 for Helse Nord. 

 
2. Styret vurderer den økonomiske situasjonen som rapporteres fra helseforetakene som 

uakseptabel og forutsetter at helseforetakene fortsatt følges tett opp. Det avholdes 
foretaksmøte med helseforetakene i Helse Nord, hvor krav til tiltak for å realisere 
resultatkrav for 2008 presiseres. 
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3. Styret krever at nye tiltak for å komme i balanse i 2008 utredes til styremøtet i Helse Nord 

RHF, den 26. august 2008. Frist for styrebehandling i HF-styrene settes til 15. august 
2008. Styret presiserer at tiltak skal drøftes med de tillitsvalgte og forelegges 
arbeidsmiljøutvalget og brukerutvalget. 

 
4. Gevinster fra salg av fast eiendom jf. foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 3. juni 2008 

skal håndteres i henhold til Helse Nord RHF’s eget regelverk, fastsatt i styresak 111-2005. 
Gevinsten vil medføre tilsvarende skjerpet resultatkrav. 

 
5. Helseforetakene må fortsatt ha fokus på forbedring av resultatene på kvalitetsindikatorene. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styremedlemmer Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes og Stig-Arild Stenersen fremmet 
følgende forslag til tillegg i punkt 2 i vedtaket:  
 
Tiltak må evalueres, slik at de som fungerer kan nyttegjøres for andre HF, og de som ikke 
fungerer taes bort og erstattes med nye tiltak. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret vedtar vedlagte 1. tertialrapport 2008 for Helse Nord. 
 
2. Styret vurderer den økonomiske situasjonen som rapporteres fra helseforetakene som 

uakseptabel og forutsetter at helseforetakene fortsatt følges tett opp. Det avholdes 
foretaksmøte med helseforetakene i Helse Nord, hvor krav til tiltak for å realisere 
resultatkrav for 2008 presiseres. Tiltak må evalueres, slik at de som fungerer kan 
nyttegjøres for andre HF, og de som ikke fungerer taes bort og erstattes med nye tiltak. 

 
3. Styret krever at nye tiltak for å komme i balanse i 2008 utredes til styremøtet i Helse Nord 

RHF, den 26. august 2008. Frist for styrebehandling i HF-styrene settes til 15. august 
2008. Styret presiserer at tiltak skal drøftes med de tillitsvalgte og forelegges 
arbeidsmiljøutvalget og brukerutvalget. 

 
4. Gevinster fra salg av fast eiendom jf. foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 3. juni 2008 

skal håndteres i henhold til Helse Nord RHF’s eget regelverk, fastsatt i styresak 111-2005. 
Gevinsten vil medføre tilsvarende skjerpet resultatkrav. 

 
5. Helseforetakene må fortsatt ha fokus på forbedring av resultatene på kvalitetsindikatorene. 
 
Protokolltilførsel til styresak 60-2008: 
 
Tiltak som gjøres knyttet til bemanningsreduksjoner er uakseptable dersom de ikke drøftes 
med tillitsvalgte i forkant, og at oppgaver ikke samtidig taes bort. Det er viktig å se på 
helhetligs sammenhenger i forhold til aktivitet, bemanning og kompetanse i forhold til 
pasientenes behov og tjenestetilbudet for øvrig. 
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Helse Nord har ikke gjort noen undersøkelse knyttet til ufrivillig deltid, og kan dermed ikke 
trekke konklusjon om at ”ufrivillig deltid ikke er et stort problem i Helse Nord”. 
Foretaksmøtet mellom HOD og Helse Nord den 24.01.08 gav et klart oppdrag knyttet til dette 
(pkt 5.2.3). Når en slik undersøkelse ikke er gjennomført, kan ikke Helse Nord RHF 
rapportere til HOD i henhold til oppdraget. 
 
Kirsti Jacobsen /s/   Kari B. Sandnes /s/  Stig-Arild Stenersen /s/ 
 
 
STYRESAK 61-2008  ORGANISERING AV NASJONALT PROSJEKT,  
 OVERTAKELSE AV ENKELTOPPGJØR  
 PASIENTTRANSPORT 
 
Kst. adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret tar redegjørelsen om Organisering av nasjonalt prosjekt Enkeltoppgjør for 

pasienttransport til orientering. 
 
2. Bevilgning til prosjektet følges opp i styresak 62-2008 Revisjon av drifts- og 

investeringsrammer 2008. 
 
3. Styret ber administrerende direktør initiere prosesser med sikte på å få lokalisert den 

fellesregionale oppgjørsenheten til Sør-Varanger. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret tar redegjørelsen om Organisering av nasjonalt prosjekt Enkeltoppgjør for 

pasienttransport til orientering. 
 
2. Bevilgning til prosjektet følges opp i styresak 62-2008 Revisjon av drifts- og 

investeringsrammer 2008. 
 
3. Styret ber administrerende direktør initiere prosesser med sikte på å få lokalisert den 

fellesregionale oppgjørsenheten til Sør-Varanger. 
 
 
STYRESAK 62-2008  REVISJON AV DRIFTS- OG  
 INVESTERINGSRAMMER 2008 
 
Kst. adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Helseforetakenes resultatkrav for 2008 endres til: 
 

a. Helgelandssykehuset HF -2,0 mill kr 
b. Nordlandssykehuset HF -18,2 mill kr  
c. Universitetssykehuset Nord-Norge HF -29,9 mill kr  
d. Helse Finnmark HF  -18,3 mill kr    
e. Helse Nord RHF  2,2 mill kr  
f. Sykehusapotek Nord (uendret)  0,7 mill kr 
g. Helse Nord IKT (uendret) -2,4 mill kr  
h. SUM foretaksgruppen - 68 mill kr 
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2. Det bevilges: 
 

a. 340 mill kroner til dekning av økt pensjonspremie 
b. 1 mill kroner til Helgelandssykehuset til etablering av helsepark i samarbeid med Rana 

kommune. 
c. 1 mill kroner til drift av RHF administrasjonen i forbindelse med etablering av 

eieravdeling 
d. 4 mill kroner til gjennomføring av nasjonalt prosjekt, ”enkelt oppgjør”. 

 
3. Helseforetakenes investeringsrammer justeres som følger: 
 

a. Helgelandssykehuset HF: 10 mill kr til styrking av rammen til HF-styrets disposisjon. 
b. Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 16 mill kr utstyrsanskaffelser medisinsk 

teknisk utstyr. 
c. Regionale IKT-løsninger: Kjøp av sykepleiefaglig prosedyredokumentasjon (Helse 

Nord RHF), dialogmelding mellom fastleger og sykehus (Helse Nord RHF) og 
resterende sum går til oppfølging av plattformprosjektet (Helse Nord IKT), jf. tidligere 
vedtak.  

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Helseforetakenes resultatkrav for 2008 endres til: 
 

a. Helgelandssykehuset HF -2,0 mill kr 
b. Nordlandssykehuset HF -18,2 mill kr  
c. Universitetssykehuset Nord-Norge HF -29,9 mill kr  
d. Helse Finnmark HF  -18,3 mill kr    
e. Helse Nord RHF  2,2 mill kr  
f. Sykehusapotek Nord (uendret)  0,7 mill kr 
g. Helse Nord IKT (uendret) -2,4 mill kr  
h. SUM foretaksgruppen - 68 mill kr 

  
2. Det bevilges: 
 

a. 340 mill kroner til dekning av økt pensjonspremie 
b. 1 mill kroner til Helgelandssykehuset til etablering av helsepark i samarbeid med Rana 

kommune. 
c. 1 mill kroner til drift av RHF administrasjonen i forbindelse med etablering av 

eieravdeling 
d. 4 mill kroner til gjennomføring av nasjonalt prosjekt, ”enkelt oppgjør”. 
 

3. Helseforetakenes investeringsrammer justeres som følger: 
 

a. Helgelandssykehuset HF: 10 mill kr til styrking av rammen til HF-styrets disposisjon. 
b. Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 16 mill kr utstyrsanskaffelser medisinsk 

teknisk utstyr. 
c. Regionale IKT-løsninger: Kjøp av sykepleiefaglig prosedyredokumentasjon (Helse 

Nord RHF), dialogmelding mellom fastleger og sykehus (Helse Nord RHF) og 
resterende sum går til oppfølging av plattformprosjektet (Helse Nord IKT), jf. tidligere 
vedtak.  
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STYRESAK 63-2008  BUDSJETT 2009 – PREMISSER FOR DRIFT OG  
 INVESTERING 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Kst. adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. For å kunne utvikle tilbudet til pasientene i regionen og gjennomføre ønskede og 

nødvendige investeringer i årene fremover, er det nødvendig å skape økonomisk 
handlefrihet. Det planlegges derfor med overskudd for enkelte HF i 2009 og det tas sikte 
på overskuddskrav for alle HF fra og med 2010.  

 
2. Resultatmål pr helseforetak, inklusive pensjonskostnader for 2009 fastsettes slik: 
 

Resultatkrav 2009 mill kr 

Helgelandssykehuset -2,0
Nordlandssykehuset -8,2
UNN -29,9
Helse Finnmark -8,3
Sykehusapotek Nord 1,0
Helse Nord RHF 7,4
Helse Nord IKT 0,0
Foretaksgruppen -40,0  

 
3. Helseforetakene skal i planleggingen for 2009 iverksette konkrete tiltak for 

omstrukturering av tjenestetilbudet. Tilbudet til prioriterte pasientgrupper skal ivaretaes 
og konsekvenser for ansatte må utredes og drøftes med tillitsvalgte samt behandles i 
AMU. 

 
4. I planlegging for endelig budsjett 2009 skal helseforetakene ta utgangspunkt i 

rammetilskudd per formål som vist i vedlegg 1. 
 
5. Med bakgrunn i helseforetakenes utfordringer med å identifisere tilstrekkelige tiltak for å 

bringe økonomien i balanse, beholdes avkastningskrav på boligkapitalen på 3 % i 2009. 
Videre oppfølging av effektiv boligforvaltning bør være en del av helseforetakenes 
tiltaksplan.  

 
6. Helseforetakene skal planlegge med somatisk aktivitet (ISF og poliklinikk) på samme 

nivå som 2008. Videre prioritering av rusomsorgen og kronikere legges til grunn for 
budsjett 2009.  

 
7. I budsjett 2009 følger styret opp vedtak i sak 06-2004 og tilfører Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF midler til drift av senter for behandling av 
alvorlige spiseforstyrrelser i Helse Nord.  

 
8. Investeringsrammen for 2009 fastsettes til 675,45 mill. kroner for Helse Nord samlet 

forutsatt investeringslån på 146,45 mill kroner. Investeringsramme per helseforetak 
fastsettes i tråd med utredningens punkt 7 slik:  
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Investeringsrammer (mill kr) 2009
Helgelandssykehuset 34,5
Nordlandssykehuset 349,9
UNN 166,25
Helse Finnmark 21,25
Helse Nord RHF/regional IKT 54,3
Til styrets disposisjon 49,25
SUM 675,45  

 
9. Salgsgevinster kan ikke benyttes som tiltak for å realisere resultatkrav, men kun til 

styrking av likviditet og/eller investeringer. Endringer i investeringsrammer skal i alle 
tilfeller vedtas eksplisitt av styret for Helse Nord RHF. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styreleder Kåre Simensen fremmet følgende forslag til nytt punkt 10 i vedtaket: 
 
Styret i Helse Nord RHF ber administrasjonen om å utrede, hvordan Helse Nords 
Handlingsplan for diabetes bør implementeres i helseforetakene. Utredningen legges frem for 
styret i løpet av høsten. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styremedlemmer Kirsti Jacobsen, Kari B. Sandnes og Stig-Arild Stenersen fremmet 
følgende endring i punkt 3 (endring i kursiv) i vedtaket:  
 
Helseforetakene skal i planleggingen for 2009 iverksette konkrete tiltak for omstrukturering 
av tjenestetilbudet. Tilbudet til prioriterte pasientgrupper skal effektiviseres, men 
videreutvikles. Konsekvenser for ansatte, tjenestetilbud og økonomi må utredes og drøftes 
med tillitsvalgte, samt behandles i AMU. 
 
Forslaget ble innarbeidet i kst. adm. direktørs forslag til vedtak i punkt 3. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. For å kunne utvikle tilbudet til pasientene i regionen og gjennomføre ønskede og 

nødvendige investeringer i årene fremover, er det nødvendig å skape økonomisk 
handlefrihet. Det planlegges derfor med overskudd for enkelte HF i 2009 og det tas sikte 
på overskuddskrav for alle HF fra og med 2010.  

 
2. Resultatmål pr helseforetak, inklusive pensjonskostnader for 2009 fastsettes slik: 
 

Resultatkrav 2009 mill kr 

Helgelandssykehuset -2,0
Nordlandssykehuset -8,2
UNN -29,9
Helse Finnmark -8,3
Sykehusapotek Nord 1,0
Helse Nord RHF 7,4
Helse Nord IKT 0,0
Foretaksgruppen -40,0  
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3. Helseforetakene skal i planleggingen for 2009 iverksette konkrete tiltak for 

omstrukturering av tjenestetilbudet. Tilbudet til prioriterte pasientgrupper skal ivaretaes 
og konsekvenser for ansatte må utredes og drøftes med tillitsvalgte samt behandles i 
AMU. 

 
4. I planlegging for endelig budsjett 2009 skal helseforetakene ta utgangspunkt i 

rammetilskudd per formål som vist i vedlegg 1. 
 
5. Med bakgrunn i helseforetakenes utfordringer med å identifisere tilstrekkelige tiltak for å 

bringe økonomien i balanse, beholdes avkastningskrav på boligkapitalen på 3 % i 2009. 
Videre oppfølging av effektiv boligforvaltning bør være en del av helseforetakenes 
tiltaksplan.  

 
6. Helseforetakene skal planlegge med somatisk aktivitet (ISF og poliklinikk) på samme 

nivå som 2008. Videre prioritering av rusomsorgen og kronikere legges til grunn for 
budsjett 2009.  

 
7. I budsjett 2009 følger styret opp vedtak i sak 06-2004 og tilfører Universitetssykehuset 

Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF midler til drift av senter for behandling av 
alvorlige spiseforstyrrelser i Helse Nord.  

 
8. Investeringsrammen for 2009 fastsettes til 675,45 mill. kroner for Helse Nord samlet 

forutsatt investeringslån på 146,45 mill kroner. Investeringsramme per helseforetak 
fastsettes i tråd med utredningens punkt 7 slik:  

 
Investeringsrammer (mill kr) 2009
Helgelandssykehuset 34,5
Nordlandssykehuset 349,9
UNN 166,25
Helse Finnmark 21,25
Helse Nord RHF/regional IKT 54,3
Til styrets disposisjon 49,25
SUM 675,45  

 
9. Salgsgevinster kan ikke benyttes som tiltak for å realisere resultatkrav, men kun til 

styrking av likviditet og/eller investeringer. Endringer i investeringsrammer skal i alle 
tilfeller vedtas eksplisitt av styret for Helse Nord RHF. 

 
10. Styret i Helse Nord RHF ber administrasjonen om å utrede, hvordan Helse Nords 

Handlingsplan for diabetes bør implementeres i helseforetakene. Utredningen legges frem 
for styret i løpet av høsten. 

 
 
STYRESAK 64-2008  INVESTERINGSPLAN 2009-2018 
 Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Kst. adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF viser til de økonomiske resultat- og balansekrav i 

foretaksgruppen. Budsjettbalanse er en absolutt forutsetning for å gjennomføre et 
investeringsnivå ved foretakene i regionen som kan sikre en god forvaltning av 
eksisterende kapital. Styret forventer en avkastning av investerte midler som kan initiere 
en raskere gjennomføringstakt av strategiske investeringsprosjekt og/eller dekke 
kapitalkostnadene ved modernisering av sykehusanlegg. 
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2. Investeringsrammene legger føringer for planer og tiltak i planperioden. En utvidet ramme 

må finansieres og likviditeten i Helse Nord må forbedres ved å legge til rette for  
 

a. Langsiktig lånefinansiering 
b. Realisere overskudd i driften ved helseforetakene 
c. Salg av eiendom 
d. Annen ekstern finansiering 

 
3. Styret viser til utfordringene med finansiering og likviditet i foretaksgruppen og vedtar en 

investeringsplan 2009 – 2018 som føringer for det videre arbeid med vedlikeholdsplaner i 
helseforetakene.  

 
Investeringsramme 2009-2018 
(1000 kroner)          

Helse Finnmark HF 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Planlegging Kirkenes   15 000                     

Sum til HF styrets disposisjon 53 500 39 000 21 250 27 000 14 000 21 100 20 250 29 250 24 000 26 250 31 250 25 000 

Sum Helse Finnmark 78 600 54 000 21 250 27 000 14 000 21 100 20 250 29 250 24 000 26 250 31 250 25 000 

 

UNN  HF 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tiltaksplan psykiatri barn/unge 50 000   15 000                   

Modernisering Narvik Sykehushaugen 15 000 35 000                    

Planlegging UNN Narvik   10 000          

                      

Sum til HF styrets disposisjon 132 740 74 000 141 250 97 700 112 500 103 750 81 250 94 050 76 250 106 250 105 000 142 500 

Sum UNN 207 540 109 000 166 250 97 700 112 500 103 750 81 250 94 050 76 250 106 250 105 000 142 500 

 

NLSH HF 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5   185 000 292 900 358 000 351 500 402 800 387 200 299 900 388 100 173 300     

Modernisering NLSH, Vesterålen   20 000 20 000 190 000 100 000 200 000 195 000 25 000         

Sum til HF styrets disposisjon 64 470 40 000 37 000 47 000 54 250 30 000 27 500 37 000 35 000 60 000 71 250 50 000 

SUM NLSH 195 070 323 800 349 900 595 000 505 750 632 800 609 700 359 900 423 100 233 300 71 250 50 000 

 

Helgelandssykehuset HF 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

                        

Sum til HF styrets disposisjon 47 300 15 000 34 500 24 500 17 500 17 750 23 750 21 750 21 400 27 500 27 500 27 500 

SUM Helgelandssykehuset 47 300 15 000 34 500 24 500 17 500 17 750 23 750 21 750 21 400 27 500 27 500 27 500 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Sykehusapotek 1 500 1 500                    

RHF Felles regionale IKT prosjekt 34 990 45 200 54 300 53 800 55 000 55 000 38 000 55 000 40 000 55 000 55 000 55 000 

RHF styrets disp   30 500 49  250 10 000 50 000  7 650 75 000 103 300 107  350 179 000 184 000 

Sum sykehusapotek og Helse Nord 36 490 77 200 103 550 63 800 105 000 55 000 45 650 130 000 143 300 162 350 234 000 239 000 

 

Sum investeringsramme Del 1 565 000 579 000 575 450 608 000 604 750 630 400 580 600 536 950 588 050 455 650 369 000 384 000 

Sum investeringsramme Del 2 0 0 100 000 195 000 150 000 200 000 197 500 112 500 100 000 100 000 100 000 100 000 

             

TOTAL INVESTERINGSRAMME 565 000 579 000 675 450 803 000 754 750 830 400 778 100 649 450 688 050 555 650 469 000 484 000 

 
4. Planprosessene til byggeprosjektene justeres slik at det sikres kontinuitet mellom plan og 

byggeprosess.  
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5. Løpende og planlagt vedlikehold skal sørge for å opprettholde tilstanden ved bygg og 

anlegg i Helse Nord. Helseforetakene skal utarbeide vedlikeholdsplaner som sikrer en god 
forvaltning av eksisterende kapital, innenfor de økonomiske rammer som stilles til 
disposisjon i drifts- og investeringsbudsjetter. Helseforetakene skal rapportere om status 
for arbeidet med vedlikeholdsplaner sammen med rapporteringen for 2. tertial 2008.  

 
6. Styret ber om at helseforetakene prioriterer nødvendig utskifting av medisinsk teknisk 

utstyr i arbeidet med oppgradering og fornying av realkapitalen. 
 
7. Øvrige strategiske prosjekt, foruten byggeprosjektene ved Nordlandssykehuset HF, 

realitetsbehandles av styret så snart prosjektunderlaget foreligger og herunder vurderes 
framdrift og finansiering av disse prosjektene. Styret minner om at det i alle prosjektene 
skal legges frem lønnsomhetsvurderinger og konkrete planer for å realisere økonomiske 
driftsgevinster. Styret ber styrene ved helseforetakene fremme forslag til intern 
prioritering av de enkelte prosjekt i hvert HF senest før neste rullering av 
investeringsplanen. 

 
8. Helseforetakene har et selvstendig ansvar for at investeringene håndteres innenfor 

helseforetakets økonomiske rammer og likviditet. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret for Helse Nord RHF viser til de økonomiske resultat- og balansekrav i 

foretaksgruppen. Budsjettbalanse er en absolutt forutsetning for å gjennomføre et 
investeringsnivå ved foretakene i regionen som kan sikre en god forvaltning av 
eksisterende kapital. Styret forventer en avkastning av investerte midler som kan initiere 
en raskere gjennomføringstakt av strategiske investeringsprosjekt og/eller dekke 
kapitalkostnadene ved modernisering av sykehusanlegg. 

 
2. Investeringsrammene legger føringer for planer og tiltak i planperioden. En utvidet ramme 

må finansieres og likviditeten i Helse Nord må forbedres ved å legge til rette for  
 

a. Langsiktig lånefinansiering 
b. Realisere overskudd i driften ved helseforetakene 
c. Salg av eiendom 
d. Annen ekstern finansiering 

 
3. Styret viser til utfordringene med finansiering og likviditet i foretaksgruppen og vedtar en 

investeringsplan 2009 – 2018 som føringer for det videre arbeid med vedlikeholdsplaner i 
helseforetakene.  

 
Investeringsramme 2009-2018 
(1000 kroner)          

Helse Finnmark HF 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Planlegging Kirkenes   15 000                     

Sum til HF styrets disposisjon 53 500 39 000 21 250 27 000 14 000 21 100 20 250 29 250 24 000 26 250 31 250 25 000 

Sum Helse Finnmark 78 600 54 000 21 250 27 000 14 000 21 100 20 250 29 250 24 000 26 250 31 250 25 000 
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UNN  HF 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Tiltaksplan psykiatri barn/unge 50 000   15 000                   

Modernisering Narvik Sykehushaugen 15 000 35 000                    

Planlegging UNN Narvik   10 000          

                      

Sum til HF styrets disposisjon 132 740 74 000 141 250 97 700 112 500 103 750 81 250 94 050 76 250 106 250 105 000 142 500 

Sum UNN 207 540 109 000 166 250 97 700 112 500 103 750 81 250 94 050 76 250 106 250 105 000 142 500 

 

NLSH HF 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Modernisering NLSH, Bodø fase 2-5   185 000 292 900 358 000 351 500 402 800 387 200 299 900 388 100 173 300     

Modernisering NLSH, Vesterålen   20 000 20 000 190 000 100 000 200 000 195 000 25 000         

Sum til HF styrets disposisjon 64 470 40 000 37 000 47 000 54 250 30 000 27 500 37 000 35 000 60 000 71 250 50 000 

SUM NLSH 195 070 323 800 349 900 595 000 505 750 632 800 609 700 359 900 423 100 233 300 71 250 50 000 

 

Helgelandssykehuset HF 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

                        

Sum til HF styrets disposisjon 47 300 15 000 34 500 24 500 17 500 17 750 23 750 21 750 21 400 27 500 27 500 27 500 

SUM Helgelandssykehuset 47 300 15 000 34 500 24 500 17 500 17 750 23 750 21 750 21 400 27 500 27 500 27 500 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Sykehusapotek 1 500 1 500                    

RHF Felles regionale IKT prosjekt 34 990 45 200 54 300 53 800 55 000 55 000 38 000 55 000 40 000 55 000 55 000 55 000 

RHF styrets disp   30 500 49  250 10 000 50 000  7 650 75 000 103 300 107  350 179 000 184 000 

Sum sykehusapotek og Helse Nord 36 490 77 200 103 550 63 800 105 000 55 000 45 650 130 000 143 300 162 350 234 000 239 000 

 

Sum investeringsramme Del 1 565 000 579 000 575 450 608 000 604 750 630 400 580 600 536 950 588 050 455 650 369 000 384 000 

Sum investeringsramme Del 2 0 0 100 000 195 000 150 000 200 000 197 500 112 500 100 000 100 000 100 000 100 000 

             

TOTAL INVESTERINGSRAMME 565 000 579 000 675 450 803 000 754 750 830 400 778 100 649 450 688 050 555 650 469 000 484 000 

 
4. Planprosessene til byggeprosjektene justeres slik at det sikres kontinuitet mellom plan og 

byggeprosess.  
 
5. Løpende og planlagt vedlikehold skal sørge for å opprettholde tilstanden ved bygg og 

anlegg i Helse Nord. Helseforetakene skal utarbeide vedlikeholdsplaner som sikrer en god 
forvaltning av eksisterende kapital, innenfor de økonomiske rammer som stilles til 
disposisjon i drifts- og investeringsbudsjetter. Helseforetakene skal rapportere om status 
for arbeidet med vedlikeholdsplaner sammen med rapporteringen for 2. tertial 2008.  

 
6. Styret ber om at helseforetakene prioriterer nødvendig utskifting av medisinsk teknisk 

utstyr i arbeidet med oppgradering og fornying av realkapitalen. 
 
7. Øvrige strategiske prosjekt, foruten byggeprosjektene ved Nordlandssykehuset HF, 

realitetsbehandles av styret så snart prosjektunderlaget foreligger og herunder vurderes 
framdrift og finansiering av disse prosjektene. Styret minner om at det i alle prosjektene 
skal legges frem lønnsomhetsvurderinger og konkrete planer for å realisere økonomiske 
driftsgevinster. Styret ber styrene ved helseforetakene fremme forslag til intern 
prioritering av de enkelte prosjekt i hvert HF senest før neste rullering av 
investeringsplanen. 

 
8. Helseforetakene har et selvstendig ansvar for at investeringene håndteres innenfor 

helseforetakets økonomiske rammer og likviditet. 
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Protokolltilførsel til styresak 64-2008 – stemmeforklaring til punkt 7: 
 
Ansattevalgte representanter kan vanskelig se hvordan UNN HF skal kunne prioritere mellom 
nytt sykehus i Narvik for å ivareta og utvikle lokalsykehusfunksjonene der, og nødvendig 
utbygging av A-fløya i Tromsø for å kunne ivareta de regionfunksjonene UNN HF har. Helse 
Nord RHF må derfor vurdere ytterligere regionale grep. 
 
Kirsti Jacobsen /s/   Kari B. Sandnes /s/  Stig-Arild Stenersen /s/ 
 
Protokolltilførsel til styresak 64-2008: 
 
Ansattevalgte representanter viser til protokolltilførselen fra drøftingsmøtet mellom 
KTV/KVO og Helse Nord. Vi understreker nødvendigheten av at Magnussenutvalgets 
konklusjoner tilsier at Helse Nord skulle hatt ca.220 millioner, og dette burde HOD sørget for 
realisering av allerede i 2008. I Soria-Moria erklæringen ble det lagt et viktig prinsipp knyttet 
til strategi for eiendomsforvaltningen: ”Sykehusene skal sikres tilstrekkelige økonomiske 
rammer for å sikre nødvendig fornyelse av bygninger og utstyr og motvirke en utvikling med 
økende etterslep på vedlikehold.” Helse nord må derfor påpeke at regjeringen må følge opp 
sine egne vedtak. 
 
Kirsti Jacobsen /s/   Kari B. Sandnes /s/  Stig-Arild Stenersen /s/ 
 
 
STYRESAK 65-2008  UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE  
 NARVIK – PLAN FOR KONSEPTFASE 
 
Kst. adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak: 
 
1. Styret vurderer fremlagte den fremlagte planen med tidsplan, økonomisk ramme og 

organisering som et godt grunnlag for å gå videre i arbeidet med konseptfasen for et nytt 
sykehus i opptaksområdet for Narvik.   

 
2. Styret godkjenner således planen for konseptfasen og ber om at administrasjonen i 

samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge HF følger opp planen og legger frem 
konseptfaserapport og anbefaling til videreføring i et forprosjekt rundt årsskiftet 
2009/2010. 

 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret vurderer fremlagte den fremlagte planen med tidsplan, økonomisk ramme og 

organisering som et godt grunnlag for å gå videre i arbeidet med konseptfasen for et nytt 
sykehus i opptaksområdet for Narvik.   

 
2. Styret godkjenner således planen for konseptfasen og ber om at administrasjonen i 

samarbeid med Universitetssykehuset Nord-Norge HF følger opp planen og legger frem 
konseptfaserapport og anbefaling til videreføring i et forprosjekt rundt årsskiftet 
2009/2010. 
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Protokolltilførsel til styresak 65-2008 – stemmeforklaring: 
 
Ansattevalgte representanter gjør oppmerksom på at planen for konseptfasen ikke har vært 
behandlet i styringsgruppen for prosjektet hvor tillitsvalgte og vernetjenesten er representert. 
Tillitsvalgtes medvirkning har derfor vært mangelfull.  
 
Når vi likevel stemmer for forslag til vedtak er det først og fremst under forutsetning at 
prosjektet i det videre arbeid har en aktiv medvirkningsprosess med tillitsvalgte, 
vernetjenesten og brukergruppene(både ansatte og pasienter). Samtidig er det for oss svært 
viktig at prosessen fortsetter, slik at nytt sykehus i Narvik kan realiseres så raskt som mulig. 
 
Kirsti Jacobsen /s/   Kari B. Sandnes /s/  Stig-Arild Stenersen /s/ 
 
 
STYRESAK 66-2008  NASJONAL IKT – ÅRSOPPSUMMERING 2007 
 OG REVIDERT STRATEGI 2008 -2009 
 
Kst. adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Årsoppsummering for Nasjonal IKT for 2007 tas til orientering.  

 
2. Revidert strategiplan for 2008 – 2009 vedtas.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Årsoppsummering for Nasjonal IKT for 2007 tas til orientering.  

 
2. Revidert strategiplan for 2008 – 2009 vedtas.  
 
 
STYRESAK 67-2008  INTERNREVISJONSRAPPORT NR. 13/08:  
 FULLMAKTSSTRUKTUREN I  
 FORETAKSGRUPPEN – OPPSUMMERING 
 
Kst. adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
1. Internrevisjonsrapport nr 13/08: ”Fullmaktsstrukturen i foretaksgruppen - oppsummering” 

tas til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør følge opp de anbefalinger som er gitt i rapportens pkt. 5: 
 

• Helse Nord RHF bør påse at anbefalingene som er gitt i de enkelte delprosjekter blir 
fulgt opp i helseforetakene.  
 

• Det bør vurderes om noen av de funn som fremgår av rapporten tilsier at det bør 
samarbeides om fellesløsninger for hele foretaksgruppen. Det kan for eksempel synes 
naturlig å se på om begrepsbruk, stillingsbetegnelser osv bør harmoniseres ikke bare 
innenfor hvert foretak, men i hele foretaksgruppen. 
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3. Styret ber om senest i løpet av våren 2009 å bli orientert om status i de problemstillinger 

som tas opp i rapporten. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
1. Internrevisjonsrapport nr 13/08: ”Fullmaktsstrukturen i foretaksgruppen - oppsummering” 

tas til orientering.  
 
2. Styret ber adm. direktør følge opp de anbefalinger som er gitt i rapportens pkt. 5: 
 

• Helse Nord RHF bør påse at anbefalingene som er gitt i de enkelte delprosjekter blir 
fulgt opp i helseforetakene.  
 

• Det bør vurderes om noen av de funn som fremgår av rapporten tilsier at det bør 
samarbeides om fellesløsninger for hele foretaksgruppen. Det kan for eksempel synes 
naturlig å se på om begrepsbruk, stillingsbetegnelser osv bør harmoniseres ikke bare 
innenfor hvert foretak, men i hele foretaksgruppen. 

 
3. Styret ber om senest i løpet av våren 2009 å bli orientert om status i de problemstillinger 

som tas opp i rapporten. 
 
Protokolltilførsel til styresak 67-2008: 
 
Fullmaktsstrukturen påvirker bemanningssituasjonen og arbeidsmiljøet. Kartleggingen som er 
gjennomført representerer kun et lite utvalg, og det er etter vårt syn usikkert om en kan trekke 
konklusjoner på bakgrunn av dette. Fullmaktsstruktur er viktig i hele foretaksgruppen, og vi 
anbefaler derfor at det igangsettes et arbeid for å se sammenheng mellom budsjettansvar og 
fullmakt, samt personalansvar. 
 
Kirsti Jacobsen /s/   Kari B. Sandnes /s/ 
 
 
STYRESAK 68-2008  TUBERKULOSEKONTROLLPROGRAMMET  
 2008-2011, JF. STYRESAK 47-2008 
 
Kst. adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Tuberkulosekontrollprogrammet 2008-2011 godkjennes og skal inngå i regional 
smittevernplan for Helse Nord. Gjennomføring av enkelttiltak vurderes i forbindelse med 
budsjettarbeidene for 2009-2011. 
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Tuberkulosekontrollprogrammet 2008-2011 godkjennes og skal inngå i regional 
smittevernplan for Helse Nord. Gjennomføring av enkelttiltak vurderes i forbindelse med 
budsjettarbeidene for 2009-2011. 
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STYRESAK 69-2008  ORIENTERINGSSAKER 
 
Det ble gitt orientering om arbeidet med følgende saker: 
 
1. Informasjon fra styreleder til styret – muntlig 

- Møte med Helse- og omsorgsdepartementet, den 17. juni 2008 ad. lån til 
Nordlandssykehuset HF 

- Brev fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF av 13. juni 2008 ad. opprettelse av 
biobank – arealer.  
Administrasjonen bes om å fremskaffe nødvendige informasjon og komme tilbake til 
denne saken i et senere styremøte. 

- Møte med Helse- og omsorgsdepartementet, den 17. juni 2008 ad. lån til 
Nordlandssykehuset HF, jf. brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 18. juni 
2008. Videre håndtering av lånesøknaden. Styreleder Bjørn Kaldhol gis fullmakt til å 
håndtere denne saken videre og gir departementet den nødvendige tilbakemeldingen i 
samarbeid med administrasjonen i Helse Nord RHF. Notat om Nordlandssykehuset 
HF’s vedtak i morgendagens styremøte utarbeides og distribueres til styret i Helse 
Nord RHF. 
Orienteringen ble gitt unntatt offentlig, jf. Offl. § 5. 

- Regjeringens oppfølging av innstillingen fra Magnussen-utvalget og 
høringsuttalelsene 

- Lønnsoppgjør, involvering av styrene 
2. Informasjon fra kst. adm. direktør til styret – muntlig 

- Pilotsykehus – utsatt frist for innspill av aktuelle lokalsykehus 
- Internkontroll: Melding om tilsyn ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 

Nordlandssykehuset HF som oppfølging av God Vakt, jf. brev fra Arbeidstilsynet av 
10. juni 2008 

- Internkontroll – oppfølging av tilsynsrapporter: 
- Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tilsynsrapport Færingen Terapeutiske 

Samfunn – rus og spesialpsykiatri, jf. brev av 27. mai 2008 fra Helsetilsynet 
- Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tilsynsrapport Basisenheten – rus og 

spesialpsykiatri, jf. brev av 27. mai 2008 fra Helsetilsynet 
- Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tilsynsrapport Senter for psykisk helse 

Sør-Troms, jf. brev av 2. juni 2008 fra Helsetilsynet 
- Helgelandssykehuset HF: Krav om å gi opplysninger i tilsynssak, jf. brev av 13. 

juni 2008 fra Helsetilsynet 
Rapportene ettersendes til styret i Helse Nord RHF i sin helhet. 

- Regionalt Brukerutvalg – endringer i sammensetningen. Styresak i styremøte 24. 
august 2008 ad. oppnevning av nye vararepresentanter. 

- Oppfølgingsmøte med Helse- og omsorgsdepartementet, den 17. juni 2008: 
Fellesmøte for alle RHF-ene. Presisering av balansekravet. 

- Møte med Helse- og omsorgsdepartementet, den 17. juni 2008 ad. lån til 
Nordlandssykehuset HF 

3. Oppfølging av ventetidsgaranti – barn og unge med psykiske lidelser eller 
rusmiddelavhengighet  

4. Samarbeidsavtale mellom Helse Nord og Høgskolene 
5. Kreftkirurgi i Helse Nord 
6. Elektiv ortopedi i Helse Nord 
7. Utvikling av ambulansebåttjenesten Helgeland – del 1: Behov, status og aktuelle modeller 

Styret legger til grunn for det videre arbeid at helseforetakene ikke skal drive 
rederivirksomhet og at styret ser positivt på at drøftingene med Redningsselskapet 
fortsetter. 
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8. Pasienttransport i Helse Nord, status og veien videre 

Sakspapirene ble ettersendt. 
9. Ferieavviklingen sommeren 2008 

Sakspapirene ble ettersendt. 
 
Kst. adm. direktør la frem følgende forslag til styrets vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering.  
 
Styreleder Bjørn Kaldhol fremmet følgende forslag til nytt punkt i vedtaket i forbindelse 
med styresak 69-2008/9 Ferieavviklingen sommeren 2008:  
 
Styret ber adm. direktør om å legge frem en kortfattet rapport om erfaringene fra 
ferieavviklingen sommeren 2008.  
 
Enstemmig vedtatt. 
 
Styrets vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering.  
 
I styresak 69-2008/9 Ferieavviklingen sommeren 2008 fattet styret følgende vedtak:  
 
Styret ber adm. direktør om å legge frem en kortfattet rapport om erfaringene fra 
ferieavviklingen sommeren 2008.  
 
Protokolltilførsel til styresak 69-2008/9: 
 
De ansattevalgte styremedlemmer mener at følgende forhold minimum skal være med i 
rapporten som skal utarbeides av administrasjonen i Helse Nord RHF: 
 
- Tilgang på vikarer fra vikarbyrå, antall som er brukt og kostnader knyttet til dette. 
- Evt. rekrutteringstiltak og stabiliseringstiltak som ble iverksatt for å få forsvarlig 

bemanning. 
- Tiltak som ble iverksatt i forhold til kvalitetssikring/oppfølging av innleid personell. 
- Evt. brudd på AML bestemmelser om arbeidstid. Eksempelvis bruk av doble vakter og 

overtid knyttet til ferieavviklingen. 
- Hvilken bemanning som var planlagt og evt. reelt behov i forhold til antall pasienter og 

deres behov. 
- Avtaler om alternative løsninger dersom uforutsette ting skulle dukke opp. 
 
Kirsti Jacobsen /s/   Kari B. Sandnes /s/  Stig-Arild Stenersen /s/ 
 
 
STYRESAK 70-2008  REFERATSAKER 
 
Det ble referert fra følgende saker: 
 
1. Protokoll fra møter i revisjonskomiteen av 4. og 23. april 2008 
2. Protokoll fra foretaksmøte i Helse Nord RHF, den 3. juni 2008 
3. Brev fra Vesterålen regionråd til statsråd Sylvia Brustad av. 23. mai 2008 ad. optimisme 

med tanke på forsert byggestart 
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4. Brev fra fagrådet for diabetes av 8. mai 2008 ad. handlingsplan for diabetes 
5. Referat fra møte i Regionalt brukerutvalg, den 28. mai 2008 
6. Brev fra Fylkesrådet for funksjonshemmede i Troms fylkeskommune av 4. juni 2008 ad. 

Elisabethsenteret 
Kopi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 

 
Styrets vedtak:  
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
STYRESAK 71-2008  EVENTUELT 
 Ingen saker ble fremmet. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Protokoll fra styremøtet, den 18. juni 2008 godkjennes.  
 
 
Bodø, den 15. august 2008 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 15.8.2008 200800446-6 221 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 74-2008  LØNNSJUSTERING ADM. DIREKTØR 
 Saken er unntatt off., jfr. Offl § 5a/13.1. 
 

Møtedato: 26. august 2008 

 
Styreleder Bjørn Kaldhol vil redegjøre for saken under styremøtet. 
 
 
Bodø, den 15. august 2008 
 
 
 
Bjørn Kaldhol 
Styreleder 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 15.8.2008  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 75-2008  TERTIALRAPPORT NR. 1-2008 – 
 OPPFØLGING, JF. STYRESAK 60-2008 
 
 

Møtedato: 26. august 2008 

 
Sakspapirene ettersendes. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 15.8.2008  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 76-2008  ØKONOMIRAPPORT NR. 6- OG 7-2008 
 

Møtedato: 26. august 2008 

 
Sakspapirene ettersendes. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 15.8.2008 200800181-8 11 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 19 
 

 

STYRESAK 77-2008  BUDSJETT 2008 – REVISJON AV  
 DRIFTSRAMMER 2008 
 

Møtedato: 26. august 2008 

 
Formål/sammendrag 
Helse Nord RHF har i vedtatt budsjett 2008 en tilbakeholdt reserve på 127 mill kr, hvorav 82 
mill kr er bundet opp i fremtidige kapitalkostnader, mens 45 mill kr har vært disponible til 
prioriterte tiltak, jf styresak 96-2007 Budsjett 2008 – rammer og føringer.  
 
I styresak 96-2007 vedtok styret i Helse Nord RHF at dersom et helseforetak avla 
halvårsregnskap 2008 som var i tråd med styringsmålet ville styret vurdere å disponere av 
reserven til iverksetting av prioriterte tiltak. Med bakgrunn i helseforetakenes halvårsregnskap 
er det ikke grunnlag for å disponere reserven, den må benyttes til saldering av 
foretaksgruppens underskudd i 2008.  
 
Foretakene har spilt inn ulike forhold som har medført økte omstillingsutfordringer i 2008 for 
eksempel manglende iverksetting av ISF-finansiering av sykestueplasser, endrede 
budsjettforutsetninger tilknyttet sommeråpen fødestue og behov for ekstraordinært 
vedlikehold.  
 
I saken foreslås det at 4 mill kroner omfordeles fra Helse Nord RHF, og at hvert helseforetak 
tildeles 1 mill kr i 2008 som et bidrag til omstillingsarbeidet i 2008.  
 
Denne bevilgningen foreslås finansiert gjennom økte renteinntekter og besparelser i Helse 
Nord RHF. Sentral buffer står urørt i 2008.  
 
Saken foreslår også disponeringer som følge av momenter i Revidert Nasjonalbudsjett og 
deltakelse i nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjoner.  
 
Bakgrunn/fakta/vurdering 
Helse Nord RHF har i vedtatt budsjett 2008 en tilbakeholdt reserve på 127 mill kr, hvorav 85 
mill kr er bundet opp i fremtidige kapitalkostnader, mens 45 mill kr har vært disponible til 
prioriterte driftstiltak.  
 
I styresak 96-2007 Budsjett 2008 – rammer og føringer vedtok styret følgende i punkt 9:  
 
Dersom et helseforetak i halvårsregnskapet 2008 avlegger regnskap som er i tråd med vedtatt 
styringsmål og som legger til en årsprognose som også viser at målet nås, vil styret i Helse 
Nord RHF vurdere å øke dets basisramme for å starte opp prioriterte tiltak etter nærmere 
vedtatte kriterier. 
 
Regnskapet per juni viser at foretaksgruppen ikke er i rute for å nå vedtatt resultatkrav for 
2008. Effekter av iverksatte tiltak er betydelig lavere enn budsjettert. Ingen helseforetak 
prognostiserer med et årsresultat i tråd med styringsmål. Med bakgrunn i dette foreslås det at 
det ikke disponeres noe av den tilbakeholdte reserven til nye tiltak i 2008. Reserven vil 
dermed i sin helhet saldere underskuddet i 2008. Det legges opp til at reserven inntektsføres 
over fem måneder fra august.   
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Helseforetakene har spilt inn ulike forhold som har medført økte omstillingsutfordringer i 
2008, for eksempel manglende iverksetting av ISF-finansiering av sykestueplasser, endrede 
budsjettforutsetninger tilknyttet sommeråpen fødestue og behov for ekstraordinært 
vedlikehold.  
 
Det foreslås at Helse Nord RHF’s basisramme reduseres med 4 mill kr og at hvert 
helseforetak tildeles 1 mill kr som et bidrag fra Helse Nord RHF i helseforetakenes 
omstillingsarbeid. Bevilgningen foreslås finansiert gjennom økte renteinntekter og besparelser 
i Helse Nord RHF. Sentral buffer står urørt i 2008.  
 
Nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjoner  
Pågående nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjoner består av delprosjekt innen HR-
området, innen økonomi/logistikk og delprosjekt for nasjonalt oppgjørskontor for 
gjestepasientoppgjør. Hovedprosjektet har også en sekretariatsfunksjon. AD-møtet er nå 
forelagt et budsjettforslag på 7,7 mill kr som fordeles mellom de fire regionene. Det foreslås å 
innarbeide 2 mill kr til dette formål i Helse Nord RHF’s budsjett for 2008. Bevilgningen 
finansieres av økte renteinntekter i RHF.  
 
Tilskudd over kap. 732 post 70 Viken senter 
Viken senter vil ikke være i full drift før 1. november 2008. I brev av 4. juli 2008 forutsetter 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) at Helse Nord RHF trekker inn 12 mill fra tilskuddet 
til Viken senter (5 mill kr fra ubrukte midler i 2007 og 7 mill kr fra årets bevilgning). HOD 
har trukket inn 6 av disse 12 mill kr, mens de resterende 6 forutsettes brukt til psykiatri.  
 
Det har trolig vært misforståelser i kommunikasjonen mellom Helse Nord RHF og Helse- og 
omsorgsdepartementet på dette punktet. Helse Nord RHF hadde ved inngangen av 2008 5,1 
mill kr ubrukt, samt at det estimeres med om lag 3,8 mill kr i ubrukte midler for 2008. Etter 
HOD’s inndragning på 6 mill kr er tilgjengelige midler ca 2,9 mill kr (5,1+3,8-6,0= 2,9 mill 
kr) som forutsettes benyttet til psykiatri. Helse Nord RHF legger til grunn at tildelingen til 
Viken Senter er i tråd med forutsetning om at tilgjengelige midler nyttes til psykiatri.  
 
Nordlandssykehuset HF (NLSH) har regionalt ansvar for tilbudet til voksne med alvorlige 
spiseforstyrrelser. Inntil ferdigstillelse av nytt senter i 2009 tilbys flere pasienter behandling 
utenfor regionen og kostnadene er større enn lagt til grunn i budsjett for 2008. Helseforetaket 
har i sin tertialrapport bedt Helse Nord RHF om å få bruke 1 mill kr av ubrukte 
opptrappingsplan midler psykiatri til å finansiere denne behandlingen. Senter for 
spiseforstyrrelser ved NLSH er ikke en del av opptrappingsplanen og adm. direktør foreslår 
derfor at 1 mill kr av ubenyttet ramme over kap. 732 post 70 (2,9 mill kr) tilføres NLSH til 
behandling av voksne med alvorlige spiseforstyrrelser. Senter for spiseforstyrrelser er 
fullfinansiert i rammene for 2009 og 2010.  
 
Det anslås at 1,9 mill kr over kap 732. post 70 vil være ubrukt ved utgangen av 2008 og kan 
disponeres til tiltak innen psykisk helse i 2009.  

 
Tilskudd over kap. 732.79 Helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte.  
Stortinget har i sin behandling av St. pr. nr. 59 (2007-2008) vedtatt å overføre 20 mill kr til 
styrking av utdanningskapasiteten ved de arbeidsmedisinske avdelinger i helseregionene.  
Antall stillinger ved hver arbeidsmedisinske avdeling er vektlagt ved fordeling av midlene og 
på denne bakgrunn blir bevilgningen for Helse Nord satt opp med 3,6 mill, kroner. I Helse 
Nord er det kun Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) som har arbeidsmedisinsk 
avdeling i hjerte/lungeklinikken og bevilgningen foreslås videreført UNN.  

side 25



 
 
Konklusjon 
Med bakgrunn i helseforetakenes halvårsregnskap foreslås det at sentral reserve ikke 
disponeres, men benyttes til saldering av foretaksgruppens underskudd i 2008. Reserven 
inntektsføres over fem måneder fra august.   
 
Det foreslås å tildele hvert helseforetak 1 mill kr i økt basisramme til omstillingsarbeidet i 
2008. Bevilgningen finansieres av økte renteinntekter og besparelser i RHF-budsjettet.  
 
Det foreslås å tildele Nordlandssykehuset HF 1 mill kr til behandling av voksne med alvorlige 
spiseforstyrrelser.  
 
Tilskudd til styrking av utdanningskapasiteten ved de arbeidsmedisinske avdelinger på 3,6 
mill kr foreslås videreført Universitetssykehuset Nord-Norge HF.  
 
Det settes av 2 mill kr i RHF-budsjettet til nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjoner. 
Dette finansieres av renteinntekter i RHF.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Med bakgrunn i helseforetakenes halvårsregnskap disponeres ikke tilbakeholdt reserve til 

nye tiltak, men benyttes til saldering av underskudd i 2008.  
 
2. Det omdisponeres 4 mill. kr. fra Helse Nord RHF sentralt som bevilges til helseforetakene 

slik at basisramme økes med 1 mill kr til omstillingsarbeidet i 2008.  
 
3. Nordlandssykehuset HF tildeles 1 mill kr til behandling av pasienter med alvorlige 

spiseforstyrrelser. 
 
4. Tilskudd til Universitetssykehuset Nord-Norge HF økes med 3,6 mill kr til styrking av 

utdanningskapasiteten ved arbeidsmedisinske avdelinger.  
 
5. Det settes av 2 mill kr i Helse Nord RHF’s budsjett til kostnader i forbindelse med 

nasjonalt prosjekt for stabs- og støttefunksjoner.  
 
 
Bodø, den 15. august 2008  
 
 
Lars Vorland 
Adm. Direktør 
 
 
Trykte vedlegg: Justert basisramme, øvrig ramme og øremerkede tilskudd 
 (endringer i kursiv) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

side 26



Vedlegg 
 
 
Justert basisramme  

basisramme 2008 RHF Finnmark UNN Nordland Helgeland TOTAL
Sum vedtatt ramme 2008 623 257 744            799 218 649            3 099 932 665        1 706 147 645           700 081 298            6 928 638 000           

Donoransva rlig  lege (1 100 000)               500 000                  600 000                     -                             
Tilskudd  Hodeskadeenhet (235 000)                  235 000                  -                             
Omstilling  Lofoten (470 000)                  470 000                     -                             
Forskning (19 750 000)             19 750 000             -                             
DRG-nettverk (100 000)                  100 000                   -                             
Helsepa rken (1 000 000)               1 000 000                -                             
Pasienttransport p rosjekt enkeltoppg jør (1 000 000)               250 000                   250 000                  250 000                     250 000                   -                             
Økte pensjonskostnader 1 473 000                44 000 000              160 000 000           97 500 000                37 200 000              340 173 000              
Omstilling 2008 (4 000 000)              1 000 000                1 000 000               1 000 000                 1 000 000                -                            
Avrund ing (744)                         351                          (665)                        (645)                           702                          (1 001)                        
SUM justert driftsramme 08 597 075 000            844 469 000            3 281 667 000        1 805 967 000           739 632 000            7 268 810 000            
 
 
3. Øremerkede midler/ øvrig ramme/ Andre inntekter RHF Finnmark UNN Nordland Helgeland TOTAL
Syketransport 1 266 000 177 177 000 145 258 000 175 844 000 98 088 000 597 633 000
Transport helsepersonell 1 087 000 1 087 000
Opp treningsinstitusjoner 151 800 000 151 800 000
Luftambulanse ANS 64 100 000 64 100 000
Omlegg ing a rbeidsg iveravg ift 634 000 42 158 000 21 808 000 64 600 000
NST 28 583 000 28 583 000
Senter for antib iotika resistens 2 900 000                2 900 000
NMK 6 000 000 6 000 000
Forskning basis/ resulta tbasert 51 000 000 1 360 721 30 577 985 3 725 239 1 176 717 87 840 662
Nasjona lt kompetansenettverk for autisme 1 850 000 1 850 000
Regiona lt fagmiljø na rkolepsi 160 000 160 000
Regiona lt fagmiljø  ADHD/ Tourette 490 000 490 000
Kap 732 post 70 Viken Senter/ spiseforstyrrelser NLSH 35 100 000 1 000 000 36 100 000
Praksisutdanning 88 000 7 116 000 134 000 102 000 7 440 000
Rusmestringsenhet Bodø fengsel 600 000 600 000
Vold  og  traumatisk stress 1 117 000 1 117 000
Kap 732.79 styrking av utdanningskapasitet ved arbeidsmedisinsk avd. 3 600 000 3 600 000
Sum øremerkede midler/ øvrig ramme  2008 304 987 000 178 625 721 269 319 985 203 601 239 99 366 717 1 055 900 662  
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 15.8.2008  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Bjørn Nilsen, tlf. 75 51 29 08 
 

 

STYRESAK 78-2008  LANGSIKTIG ORGANISERING AV  
 IKT-OMRÅDET – ETABLERING AV JURIDISK  
 ENHET 
 

Møtedato: 26. august 2008 

 
Sakspapirene ettersendes. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 15.8.2008  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 
 

 

STYRESAK 79-2008  SALG AV EIENDOMMER VED  
 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF 
 

Møtedato: 26. august 2008 

 
Sakspapirene ettersendes. 
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 15.8.2008 200800606-8 319 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Tove Klæboe Nilsen/Jan Norum, tlf. 75 51 29 00 
 

 

STYRESAK 80-2008  SØKNAD OM GODKJENNING AV TERES  
 KLINIKKEN BODØ AS SOM PRIVAT SYKEHUS 
 

Møtedato: 26. august 2008 

 
Sammendrag 
Helse Nord RHF har mottatt en henvendelse fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) til 
uttalelse ad. søknad om godkjenning av en virksomhet i Bodø som privat sykehus. Teres 
Medical Group AS/TERES Klinikken Bodø AS søker om godkjenning av TERES Klinikken 
Bodø AS som privat sykehus med inntil tre postoperative senger. Departementet er 
godkjenningsinstans i slike saker, og de innhenter uttalelser blant annet fra det regionale 
helseforetaket og Helsetilsynet i det fylket søkeren ønsker etablering i. 
 
Saken legges fram for styret i Helse Nord RHF for uttalelse til bruk i departementets 
vurdering. Det er også innhentet uttalelse fra Nordlandssykehuset HF (NLSH) i denne saken 
(se vedlegg).  
 
Det er adm. direktørs innstilling at Helse Nord RHF ikke har prinsipielle innvendinger mot 
søknaden om å etablere et nytt privat sykehustilbud i Bodø, men det anbefales at 
departementet tar forbehold i forhold til noen av fagområdene som er skissert i søknaden. 
Utgangspunktet for dette synet er at det offentlige og private tilbudet i Bodø og omegn må ses 
under ett, og i lys av det totale sørge for-ansvaret for pasientbehandling og undervisning.  
 
Bakgrunn 
Helse Nord RHF har mottatt en søknad om godkjenning av privat sykehus for uttalelse. HOD 
er godkjenningsinstans etter spesialisthelsetjenestelovens § 4-1 og § 6 i forskrift om 
godkjenning av sykehus fastsatt 18.12.01 (Forskrift 2001-12-18 nr 1539 Forskrift om 
godkjenning av sykehus og om landsfunksjoner).  
 
En sykehusgodkjenning fra HOD innebærer at det private sykehuset kan delta i anbudsrunder 
for kjøp av tjenester for private sykehus. Ved å vinne anbud og få avtale med et RHF får 
sykehuset rett til å gi behandling med ISF-refusjon for de tjenester/behandlinger som er med i 
avtalen med RHF, og innen det volum som er gitt i avtalen. De tjenestene som avtalen 
omfatter vil være tilbud for pasienter i Bodø og Nord-Norge for øvrig på samme måte som 
tjenester ved offentlige sykehus. Tjenestene vil da også omfattes av fritt sykehusvalg for 
pasienter fra hele landet jf pasientrettighetslovens § 2-4, siste ledd: ”Pasienten har rett til å 
velge på hvilket sykehus, distriktspsykiatrisk senter eller institusjon som tilbyr tverrfaglig 
spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk, eller behandlingssted i en slik institusjon, 
behandlingen skal foretas. Det er en forutsetning at institusjonen eies av et regionalt 
helseforetak eller har avtale med et regionalt helseforetak som gir pasienten en slik valgrett.” 
 
Det er pr. dato gitt tre sykehusgodkjenninger av HOD for private sykehus i Nord-Norge. Det 
er Klinikk Stokkan i Tromsø (Tromsø private sykehus), Ishavsklinikken i Tromsø og 
Vestfjordklinikken i Bodø. Alle ble godkjent i årene 2003-2004. Senere er Ishavsklinikken og 
Vestfjordklinikken kjøpt opp av Aleris, som er et landsdekkende selskap som eier flere 
private sykehus. 
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De siste tre år har Helse Nord RHF hatt ordinær avtale med kun et av disse sykehusene, 
Klinikk Stokkan i Tromsø, som nådde opp i anbudsrunden i 2005. Denne ordinære avtalen 
omfatter noe plastikkirurgi på medisinsk grunnlag, øre-nese-hals og ortopedi. 
 
Det er også inngått avtale med privat sykehus (Klinikk Stokkan Tromsø) i 2007-2008 innen 
ortopedi på ordningen ”Raskere tilbake”. Fra høsten 2008 er det Aleris i Tromsø, tidligere 
Ishavsklinikken, som har fått ”Raskere tilbake”-kontrakten for private sykehus. 
 
Det er nå en ny aktør som vil etablere seg i Bodø som privat sykehus, og det blir det fjerde i 
Nord-Norge dersom HOD godkjenner søknaden. Teres Medical Group AS/TERES Klinikken 
Bodø AS søker om godkjenning av TERES Klinikken Bodø AS som privat sykehus med 
inntil tre senger. Sykehuset er under bygging/etablering i Moloveien 18 i Bodø sentrum, og 
oppstartsdato for virksomheten er i søknaden angitt til 1.10.2008. Klinikken vil være en del av 
TERES-gruppen som blant annet består av Klinikk Stokkan i Trondheim og Tromsø (også 
kalt Tromsø Private Sykehus i søknaden). 
 
Fagområdene det søkes godkjenning for er plastikkirurgi, ortopedi, øre-nese-hals og generell 
kirurgi, samt ryggoperasjoner. 
 
TERES Klinikken Bodø AS opplyser i sin søknad at de i all hovedsak vil bruke ansatte i 
TERES-gruppen eller innleid personell, som ikke har noe ansettelsesforhold til helseforetak i 
Helse Nord.  
 
Det ses i denne saken spesielt på behovet for de aktuelle tjenestetilbudene i Bodø, og om 
tilgangen til helsepersonell antas å bli påvirket ved en eventuell etablering av TERES 
Klinikken Bodø AS. 
 
Det vises både til Nordlandssykehusets vurdering og administrerende direktørs egen 
vurdering i disse spørsmålene. Begge spørsmål vurderes også opp mot Helse Nords sørge for- 
ansvar for pasienttilbud og undervisning, og eventuelle negative konsekvenser for 
Nordlandssykehuset. 
 
Behovet for de aktuelle tjenestetilbudene i Bodø 
TERES Klinikken Bodø AS vil drive innen fire spesialiteter som de søker godkjenning for: 
plastikkirurgi, ortopedi, øre-nese-hals og generell kirurgi. De ønsker også å kunne utføre 
rygg-/nakkeoperasjoner. Dette er alle spesialiteter ved Nordlandssykehuset HF. Ved en 
godkjenning av alle disse fire spesialitetene vil det bety et potensiell økt – eller konkurrerende 
– tilbud på disse feltene i Bodø.  
 
Plastikkirurgi antas å bli den største delen av virksomheten. Denne vil fordele seg på 
kosmetisk kirurgi som de vil tilby til det rene privatmarkedet, og plastikkirurgi på medisinsk 
grunnlag som vil kunne komme med i avtaler med det offentlige (primært RHF eller NAV). 
Øvrige spesialiteter og tjenester ser de for seg kun kan drives innen avtaler med det offentlige. 
 
Nordlandssykehuset anfører i sin uttalelse at det antas å være et behov for tjenestene innen 
plastikkirurgi, muligens innen ortopedi, og sannsynligvis innen ryggoperasjoner. Når det 
gjelder øre-nese-hals melder de at det vil være kapasitetsproblemer ved eget sykehus. 
 
Det er adm. direktørs vurdering at noe av det som søkes om kan gjøres ved private sykehus i 
Bodø, men med noen forbehold om både hva gjelder spesialitet og omfang. Følgende 
vurderinger er gjort vedrørende de enkelte spesialitetene: 
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• Plastikkirurgi: Nordlandssykehuset har i dag en ambuleringsavtale med plastikk-kirurgisk 

avdeling på Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) i Tromsø. Denne er med på å 
sikre et plastikk-kirurgisk tilbud ved NLSH i Bodø og en høy kvalitet på den kirurgisk 
behandling ved sykehuset. Dette tilbudet bør videreføres da det styrker fagmiljøene og 
samarbeidet mellom institusjonene. Det kan likevel være et mindre behov for noe 
medisinsk basert plastikkirurgi ved privat sykehus i Bodø, da det de siste år har vært til 
dels lange ventetider her og Helse Nord har hatt dette ute på anbud siden 2004. Det er ikke 
godkjenning innen plastikkirurgi ved privat sykehus i Bodø fra før. 

• Ortopedi: På grunn av pasientpågangen innen fagfeltet har NLSH gjennomført 
operasjoner på lørdager på prosjektbasis. Dette har gitt NLSH inntekter. Det er således et 
marked innen dette fagfeltet, men en privat klinikk i Bodø vil måtte antas å kunne 
redusere mulighetene til ekstra inntekter til NLSH.  

• Ryggoperasjoner skjer i dag ved UNN og til dels ved NLSH i Bodø. Det er bygd opp et 
godt tilbud og UNN har vært et foregangsforetak når det gjelder etablering av nasjonalt 
ryggregister som sikrer høy kvalitet på behandlingen. Det er i dag ikke aktuelt å legge 
denne kirurgien ut på anbud til private sykehus. Det vurderes derfor ikke som behov for 
denne tjenesten ved TERES Klinikken. 

• Øre-nese-hals: Avdelingen ved NLSH har inntil nylig hatt 4 overleger. Pr dato er det 3 
overleger, og en av disse vil våren 2009 gå over i virksomhet som avtalespesialist 
(”privatpraksis”) med en overgangsperiode på et par år inntil nåværende 
hjemmelsinnehaver pensjonerer seg. Det er en hjemmel for privatpraksis i Bodø for ønh-
spesialist på full tid. Nordlandssykehuset Vesterålen har også privatpraktiserende ønh-
spesialister, 1,6 hjemler, i sitt nedslagsområde. Øre-nese-hals-tilbudet ved NLSH Bodø vil 
for en periode være svekket da det har vist seg svært vanskelig å rekruttere ferdige ønh-
leger til sykehuset. Sykehuset vil derfor jobbe med rekruttering av nye overleger fra 
assistentlegenivå. Det er likevel vår vurdering at det ikke er behov for ønh-tjenester ved 
privat sykehus tilsvarende en hel overlege.  

• Generell kirurgi: Dette er ikke kommentert av NLSH i deres uttalelse. Det er i dag ikke 
grunnlag for et privat tilbud ut fra ventetider. Det er administrerende direktørs vurdering 
at generell kirurgi er et felt som særlig skal utøves på lokalsykehusene, og en etablering av 
slik virksomhet ved et privat sykehus i Bodø vil kunne medføre at pasientene velger dette 
framfor behandling på eget lokalsykehus. Det vil kunne føre til både økte pasientstrømmer 
til Bodø, økte reiseutgifter, mindre å gjøre for lokalsykehusene og påfølgende tapte 
inntekter. I tillegg bør det vektlegges at det i dag også foreligger et privat tilbud innen 
generell kirurgi i Bodø. Denne praksisen er en hel hjemmel/avtalepraksis for legespesialist 
i kirurgi. 

 
Vestfjordklinikkens godkjenning fra 2004 innebærer at dette private sykehuset er godkjent av 
HOD med inntil fem senger med spesialitetene generell kirurgi, ortopedisk kirurgi, 
gynekologi, øyesykdommer, øre-nese-halssykdommer, kjevekirurgi og munnhulesykdommer. 
Helse Nord RHF støttet den gang noen av disse spesialitetene i godkjenningsprosessen, men 
ikke alle (se styresak 119-2003). Vestfjordklinikken har i perioden høsten 2004-høsten 2005 
hatt avtale med Helse Nord RHF innen ortopedi, men ikke de øvrige spesialiteter de fikk 
godkjenning for. Det har ikke vært virksomhet i klinikken etter 2005 så langt vi har kunnskap 
om.  
 
Dersom søknaden fra TERES Klinkken Bodø AS godkjennes, vil Bodø ha to private sykehus 
med godkjenning for kirurgi, øre-nese-hals og ortopedi, dersom Aleris kan starte opp i Bodø 
med den eksisterende godkjenningen til Vestfjordklinikken. Det anses ikke å være behov for 
disse tre spesialitetene på til sammen tre sykehus i Bodø. En godkjenning innebærer 
imidlertid ingen garanti for oppdrag, og ved egen utlysning av nye kontrakter for private 
sykehus vil Helse Nord RHF lyse ut bestemte volum innen de spesialitetene vi mener vi har 
behov for. Flere tilbydere er derimot en garanti for konkurranse for RHF blant de private 
sykehusene både faglig og prismessig på de tjenestene som lyses ut på anbud. 
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Tilgangen til helsepersonell 
TERES Klinikken Bodø AS vil ifølge søknaden i all hovedsak bruke ansatte i TERES-
gruppen eller innleid personell, som ikke har noe ansettelsesforhold til helseforetak i Helse 
Nord. Helse Nords gjeldende policy overfor private sykehus vedrørende personellbruk er at 
det ikke inngås avtaler med sykehus som har ansatt personell som kan komme i 
lojalitetskonflikt eller skape uheldige konkurranseforhold med helseforetakene i regionen, jfr. 
punkt 5 i vedtaket i styresak 40-2005 Policy for bruk av private aktører i Helse Nord:  
 
”Styret ber administrasjonen i forbindelse med de nye anbudene sikre at det ikke inngås 
avtaler med private sykehus som har ansatt personell som kan komme i lojalitetskonflikt eller 
skape uheldige konkurranseforhold med helseforetakene i regionen.” 

 
Dette vedtaket ble iverksatt ved inngåelse av avtalen med Klinikk Stokkan som ble inngått 
høsten 2005 (varighet 1.10.2005 – 31.12.2008), med den konsekvens at de bruker eget 
personell, med et unntak som ble gitt dispensasjon for etter søknad (helikopterlege ved UNN i 
50 % stilling). Dette vedtaket var også fattet med grunnlag i styresak 44-2003 Personalpolicy 
- ansattes supplerende arbeidsforhold / engasjementer / bistillinger, der styret i Helse Nord 
RHF sluttet seg til retningslinjene. En av disse var formulert slik:  
 
”Det aksepteres ikke at medarbeidere går inn i bistillinger som står i et konkurranseforhold 
til egen virksomhet. Det er videre uakseptabelt dersom slike bierverv setter medarbeideren i 
en situasjon som kan skape tvil om vedkommendes integritet. En arbeidsavtale må anses 
bygget på en forutsetning om at arbeidstaker har en viss lojalitetsplikt overfor arbeidsgiver, 
og at han er underlagt alminnelige habilitetsregler. ” 
 
Det vil høsten 2008 lyses ut nye avtaler for private sykehus på om lag det nivå som har vært 
de siste tre år, og innen de samme fagområder som i dag – ortopedi, øre-nese-hals og 
plastikkirurgi på medisinsk grunnlag. Det er administrerende direktørs vurdering at vedtaket i 
styresak 40-2005 også bør gjelde ved inngåelse av nye avtaler for en ny treårsperiode. Det 
anses som viktig både for lojalitetsforhold, men også for ikke å tappe egne helseforetak for 
viktig arbeidskraft som er viktig for å opprettholde nåværende virksomhet. Dette gjelder både 
leger og spesialsykepleiere som NLSH har anført i sin uttalelse. Ved å miste personell enten 
helt eller delvis vil det føre til faglig svekking av miljøet ved NLSH, og gå direkte ut over 
pasienttilbud og undervisning ved sykehuset. 
 
Vurdering 
Ut fra sørge for-ansvaret for helsetjenester kan en etablering av TERES Klinikken Bodø AS 
føre til et bredere tilbud av helsetjenester totalt på kort sikt. En etablering kan imidlertid gi 
utfordringer for driften og inntektsmulighetene ved Nordlandssykehuset dersom de samme 
tjenestene reduseres der. Av de ønskede fagområder anser Helse Nord at sårbarheten er minst 
innen plastikkirurgi og ortopedi, og noe mer innen, øre-nese-hals. Det presiseres at vi ikke ser 
behov for generell kirurgi, og at Helse Nord RHF fraråder at det gis godkjenning for rygg- og 
nakkeoperasjoner med de faglige begrunnelsene som allerede er gitt, samt eksisterende 
kapasitet både offentlig og privat. 
 
Ut fra sørge for-ansvaret for undervisning, samt ønske om å ha tydelige lojalitetsforhold for 
ansatte i forhold til virksomheter som kan skape konkurranseforhold, ønsker vi å presisere at 
det bør være en forutsetning at TERES Klinikken Bodø AS bare benytter eget personell, og 
ikke personell som er ansatt ved noen av våre helseforetak. 
 
Det understrekes at godkjenning som privat sykehus er en forutsetning for, men ingen garanti 
for oppdrag fra RHF, og at RHF ønsker å bruke de private sykehusene fornuftig for å gi 
pasientene et utvidet tilbud på de områder som trengs mest.  
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Konklusjon 
Helse Nord tar til etterretning at TERES Klinikken Bodø AS vil tilby tjenester som vil avlaste 
det offentlige helsevesen. Det er adm. direktørs vurdering at det ikke kan gis noen anbefaling 
til det totale tilbudet som skisseres i søknaden. Helse Nord kan ha et mindre behov for deler 
av tjenestene som tilbys innen ortopedi, plastikk kirurgi og muligens innen ønh-sykdommer.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Det vises til søknad fra Teres Medical Group AS/TERES Klinikken Bodø AS om 

godkjenning som privat sykehus med tre postoperative senger. Helse Nord RHF har ingen 
prinsipielle innvendinger overfor Helse- og omsorgsdepartementet til at TERES Klinikken 
Bodø AS godkjennes som privat sykehus på generelt grunnlag.  

 
2. Det påpekes at omfanget av det tilbudet TERES Klinikken Bodø AS skisserer i sin søknad 

synes for bredt i forhold til behovet i henvisningsområdet. Dette gjelder spesielt områdene 
ryggkirurgi og generell kirurgi som ikke anbefales tatt inn i godkjenningen. 
 

 
Bodø, den 15. august 2008 
 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Trykte vedlegg: Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet, 27.5.2008  
 Søknad fra Teres Medical Group AS/ TERES Klinikken Bodø AS, 9.5.2008 
 Uttalelse fra Nordlandssykehuset HF, 6.8.2008  
 
Utrykte vedlegg:  Styresak 119-2003 Vestfjordklinikken AS – Søknad om godkjenning 

som privat sykehus 
 Kopi av brev til Vestfjordklinikken 22.1.2004 med vedtak om 

godkjenning 
 Styresak 44-2003 Personalpolicy – ansattes supplerende 

arbeidsforhold/engasjementer/bistillinger 
 Styresak 40-2005 Policy for bruk av private aktører i Helse Nord  
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        Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 15.8.2008  
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 81-2008  OPPNEVNING AV FAST MØTENDE  
 VARAMEDLEM TIL REVISJONSKOMITEEN I  
 HELSE NORD RHF 
 

Møtedato: 26. august 2008 

 
Formål/sammendrag 
Fast møtende varamedlem til revisjonskomiteen, Stig-Arild Stenersen, gikk ut av styret og 
revisjonskomiteen etter styrets møte, den 18. juni 2008. Styret må dermed velge nytt fast 
møtende varamedlem til revisjonskomiteen. 
 
Bakgrunn/fakta 
Instruks for revisjonskomiteen i Helse Nord RHF, pkt 3 annet ledd lyder slik: ”Styret velger 
tre medlemmer og ett fast møtende varamedlem til revisjonskomiteen, blant styrets 
medlemmer. Medlemmene må tilfredsstille eventuelle krav som er definert i lov, av eier eller i 
generelle krav til god virksomhetsstyring.”  
 
Styret fattet følgende vedtak i styresak 11-2008 Oppnevning av revisjonskomité i Helse Nord 
RHF:  
 
1. Følgende styrerepresentanter oppnevnes til medlemmer av revisjonskomiteen med 

virkning fra 6. februar 2008: 
 

Wenche Pedersen 
Terje Olsen 
Inger Lise Strøm 
Stig-Arild Stenersen (fast møtende varamedlem) 
 

2. Wenche Pedersen velges som leder for revisjonskomiteen. 
 
Stig-Arild Stenersen trådte ut av styret etter styremøte, den 18. juni 2008. Det må dermed 
velges nytt fast møtende varamedlem til revisjonskomiteen.  
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Som fast møtende varamedlem til revisjonskomiteen med virkning fra 26. august 2008 velges 
NN. 
 
 
Bodø, den 15. august 2008 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 15.8.2008 200800016-58 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 82-2008  ORIENTERINGSSAKER 
 

Møtedato: 26. august 2008 

 
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. Klagesaker mot Helse Nord RHF til KOFA i anbudskonkurranser  
4. Lokalsykehusstrategi – fremdrift  

Sakspapirene ettersendes. 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 15. august 2008 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 15.8.2008 200800016-58 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 82-2008/1  INFORMASJON FRA STYRELEDER TIL STYRET 
 

Møtedato: 26. august 2008 

 
Legges frem muntlig av styreleder. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 15.8.2008 200800016-58 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

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

 

STYRESAK 82-2008/2  INFORMASJON FRA ADM. DIREKTØR TIL STYRET 
 

Møtedato: 26. august 2008 

 
Legges frem muntlig av adm. direktør. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 15.8.2008 200800183-84 474 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Ann Elisabeth Rødvei, advokat, tlf. 75 51 29 32 
 

 

STYRESAK 82-2008/3  KLAGESAKER MOT HELSE NORD RHF TIL KOFA   
 I ANBUDSKONKURRANSER   
 

Møtedato: 26. august 2008 

 
Formål med saken 
I denne saken orienteres styret om klagesaker mot Helse Nord RHF til Klageorganet for 
offentlige anskaffelser (Kofa) i anbudskonkurranser avholdt i RHF-regi – hittil i 2008.     
 
Innledning 
Hittil i 2008 er det fremmet åtte klagesaker for Kofa, hvor Helse Nord RHF (HN RHF) har 
vært innklaget av deltakere i ulike anbudsprosesser. Sakene fordeler seg på to klager i 
tilknytning til valg av leverandør i anbudskonkurranse om vikarinnleie, én klage gjelder valg 
av leverandør for røntgentjenester, én klage gjaldt tildeling av kontrakt i prosjekt ”raskere 
tilbake” og fire av sakene er klager i tilknytning til anbudskonkurranser på pasienttransport.   
 
Så langt er seks av sakene avgjort.  
 
Sammendrag av sakene 
I det følgende gis en kort orientering om fem sakene. De tre øvrige omtales særskilt.    
 
To saker, Kofa sak 2008/30 og 2008/31 som begge gjaldt tildeling av kontrakt for leveranse 
av vikarer, ble løst under saksforberedelse. Tildelingsbeslutningene ble omgjort, og innkjøpet 
er besluttet konkurranseutsatt som nasjonal konkurranse, gjennom HINAS AS.  
 
Sak 2008/110 gjaldt tildeling av kontrakt for leveranse av ortopediske operasjoner i prosjektet 
”raskere tilbake”. Tildeling ble gjort til en nyetablert leverandør, og klage på beslutningen ble 
fremmet fra deltaker som ikke nådde frem i konkurransen. Klagers anførsel var at valgt 
leverandør ikke hadde sykehusgodkjenning, at HN hadde bygget avgjørelsen på uriktig 
faktum og at tildelingskriteriene var uforutsigbare og uklare. Saken ble prioritert for 
behandling av Kofa, idet HN RHF valgte å avvente kontraktsinngåelse til saken var avgjort.  
 
Kofa, som ikke kan ta stilling til annet enn eventuelle brudd på anskaffelsesreglene, fant at 
spørsmålet om konsesjon ikke kunne avgjøres av klageorganet, men at HN RHF hadde lovlig 
adgang til å legge til grunn de opplysninger som valgt leverandør hadde gitt om denne. Kofa 
fant heller ikke at det forelå andre brudd på regelverket.  
 
Sak 2008/48 gjelder tildeling av kontrakt for røntgentjenester. Klager hevder at Helse Nord 
RHF har forskjellsbehandlet etablerte og ikke-etablerte leverandører ved å sette for korte 
frister for tilbudsinngivelse og kontraktsstart. I tillegg hevdes at det er gjort vesentlige 
endringer i konkurransegrunnlaget ved å gi en kort utsettelse på oppstartstidspunkt, og at 
konkurransen derved skulle vært kunngjort på ny.  
 
Saken er ikke avgjort.  
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Sak 2008/63 gjelder tildeling av kontrakt på landeveis pasienttransport i Karasjok. Klager 
hevder at kontrakten er å anse som en ulovlig direkte anskaffelse, ved at den er inngått etter 
konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring, på grunnlag av et 
konkurransegrunnlag som Kofa i sak 2007/36 fastslo var endret vesentlig. Vesentlige 
endringer skal i utgangspunktet medføre ny kunngjøring. Hendelsesforløpet er ikke omstridt, 
men det er meningsforskjeller mellom HN RHF og Kofa om hvilken betydning de konkrete 
markedsmessige forhold i Finnmark skal ha for vurderingen av om endringene i det 
opprinnelige konkurransegrunnlag var vesentlig eller ikke, og derved om anskaffelsen er 
lovlig eller ikke.  
 
Saken er ikke avgjort.    
 
Sak 2008/15, 2008/24 og 2008/32  
Klagene gjaldt valg av leverandør i for pasienttransport under Nordlandssykehuset HF’s 
geografiske område. Konkurransen ble kunngjort av Helse Nord RHF våren 2007, for alle 
helseforetak i regionen. Helse Nord RHF sto som ansvarlig for anbudsprosessen, mens det 
enkelte foretak selv er kontraktspart. Under Nordlandssykehuset HF’s geografiske område, 
ble det inngått kontrakt for området Steigen og Saltdal i august 2007. For øvrig ble 
konkurransen avlyst og deretter gjenopptatt som konkurranse med forhandlinger uten 
forutgående kunngjøring. Også denne konkurransen ble avlyst og atter en gang gjenopptatt 
som konkurranse med forhandlinger (uten kunngjøring) høsten 2007. Årsaken til 
avlysningene var at det ikke forelå tilbud eller at det kun forelå et tilbud.   
 
Siste runde i konkurransen medførte tildeling av kontrakt for områdene Sørfold, Fauske, 
Gildeskål, Meløy, Bodø, Hamarøy/Tysfjord Vest og Beiarn. Kontrakt for disse områdene ble 
inngått 4. februar 2008, med samme leverandør som tidligere hadde fått kontrakt for Saltdal, 
Bodø Sightseeing AS (BS). Tildelingene til BS for Saltdal samt Sørfold, Fauske, Gildeskål, 
Meløy, Bodø, Hamarøy/Tysfjord Vest og Beiarn, ble sist i januar 2008 innklaget til Kofa av 
Nordland Taxi AS (NT) som var deltaker i konkurransen.   
  
Sak 2008/15 gjaldt tildelingen i Saltdal, hvor klager påstod at Helse Nords evaluering av om 
valgte leverandør oppfylte kvalifikasjonskriteriene i konkurransegrunnlaget, var uriktig og at 
valgte leverandør skulle vært avvist.  
 
Sak 2008/24 gjaldt tildelingen i Sørfold, Fauske, Gildeskål, Meløy, Bodø, Hamarøy/Tysfjord 
Vest og Beiarn. NT anførte at Helse Nord hadde opptrådt i strid med regelverket for offentlige 
anskaffelser ved ikke å ha saklig grunn til å avlyse første konkurranse, at vilkårene for å 
benytte konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring ikke var tilstede, at det 
ikke var grunnlag for å avvise NTs tilbud og Helse Nords vurdering av 
kvalifikasjonskriteriene var uforsvarlig. I tillegg ble det bl. a. fremsatt påstander om at Helse 
Nord hadde latt utenforliggende hensyn påvirke avgjørelsen og at det var gitt misvisende 
opplysninger til media.  
 
Sak 2008/32 gjaldt påstanden om at tildelingen i områdene Sørfold, Fauske, Gildeskål, 
Meløy, Bodø, Hamarøy/Tysfjord Vest og Beiarn var å anse som en ulovlig, direkte 
anskaffelse. Påstanden var at det ikke var anledning til å gjennomføre ytterligere en 
konkurranse med forhandling uten forutgående kunngjøring etter at den første konkurransen 
med forhandling uten kunngjøring var avlyst. I tillegg ble det påstått at kravet til 
likebehandling var brutt ved at NT ikke fikk spørsmål om å forlenge vedståelsesfristen, selv 
om deres tilbud var avvist. NT påstod herunder at Helse Nord RHF måtte ilegges gebyr. 
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Kofas avgjørelser  
Sak 2008/15: Kofa fant at Helse Nords vurdering av valgte leverandørs kvalifikasjoner 
(finansiell stilling, tekniske og faglige kvalifikasjoner, personell, bilmateriell og 
taksameterutstyr) var forsvarlig og at det derved ikke forelå brudd på regelverket.  
 
Med hensyn til løyver bemerker Kofa at valgte leverandør ikke oppfylte 
dokumentasjonskravet i konkurransegrunnlaget, og at det derved forelå en rett til å avvise BS. 
Sett i sammenheng med anledningen til å innhente opplysninger fra offentlig tilgjengelige 
register (hvor bl. a. løyver kan finnes), fant Kofa likevel at skjønnsutøvelsen var forsvarlig og 
at det ikke forelå brudd på regelverket.  
 
Sak 2008/24: Kofa fant på samme måte som i sak 2008/15 at Helse Nord hadde utøvd et 
forsvarlig skjønn ved evalueringen av valgt leverandør, med den presiseringen som fremgår 
av avsnittet over. Videre fant Kofa at HN hadde saklig grunn for å avvise NT og at vilkårene 
for å videreføre konkurransen som konkurranse med forhandlinger uten forutgående 
kunngjøring var tilstede. Påstandene om at HN skulle ha gitt misvisende opplysninger, søkt å 
påvirke underleverandører og tatt utenforliggende hensyn i saksbehandlingen, ble av Kofa 
ikke funnet dokumentert, og Kofa tok derfor ikke stilling til disse påstandene. Kofa fant altså 
at HN ikke hadde brutt regelverket for offentlige anskaffelser.  
 
Sak 2008/32: Kofa fastslo at forskrift om offentlige anskaffelser ikke gir rettslig grunnlag for 
å gjennomføre mer enn en konkurranse med forhandling uten ny kunngjøring, når vilkårene 
for øvrig er tilstede. Kofas vurdering er at forskriftsbestemmelsens (§ 14-4 b)) ordlyd ikke gir 
rom for en utvidende fortolkning, altså til også å gi grunnlag for ytterligere en konkurranse 
med forhandlinger uten forutgående kunngjøring. Kofa fant heller ikke at andre kilder gav 
støtte for en slik fortolkning og konkluderer med at det derfor ikke er rettslig grunnlag for å 
gjennomføre en konkurranse med forhandlinger uten forutgående kunngjøring på bakgrunn av 
en avsuttet konkurranse av samme art. 
 
Anskaffelsen for disse områdene er derved å anse som en ulovlig direkte anskaffelse.  
 
Videre fant Kofa at selv om NT var avvist fra konkurransen, var NT å betrakte som deltaker i 
konkurransen, og vedståelsesfristen skulle også vært bedt forlenget av NT. Dette er fastslått å 
være et brudd på likebehandlingsprinsippet.  
 
Selv om anskaffelsen for områdene Sørfold, Fauske, Gildeskål, Meløy, Bodø, 
Hamarøy/Tysfjord Vest og Beiarn ble ansett for å være en ulovlig direkte anskaffelse, fant 
Kofa ikke at vilkårene for å ilegge overtredelsesgebyr var tilstede. Kofa begrunner dette med 
at selv om regelverket er fortolket på en uriktig måte, var det likevel reell konkurranse om 
oppdraget, og prosessen ble gjennomført i full åpenhet. Kofa viser til at HN forsøkte å skape 
konkurranse, at grunnlaget opprinnelig var kunngjort, og alle interesserte tilbydere ble invitert 
til å delta i konkurransen. Det var, slik Kofa beskriver det, heller ikke noe som tydet på at HN 
forsøkte å omgå regelverket.  
 
Avgjørelsen er velbegrunnet og det synes klart at den må legges til grunn som riktig. 
           
Alle avgjorte saker er publisert og tilgjengelig på http://www.kofa.no.  
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
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 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: Jan Norum, tlf. 75 51 29 00 
 

 

STYRESAK 82-2008/4  LOKALSYKEHUSSTRATEGI – FREMDRIFT 
 

Møtedato: 26. august 2008 

 
Sakspapirene ettersendes. 
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     Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 
 15.8.2008 200800016-59 012 
 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler: diverse 
 

 

STYRESAK 83-2008  REFERATSAKER 
 

Møtedato: 26. august 2008 

 
Vedlagt oversendes kopi av følgende: 
 
1. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av 26JUN2008 ad. modernisering av 

Nordlandssykehuset Bodø – anmodning om innvilging av lån, jf. styresak 69-2007, punkt 
6 i vedtaket 

2. Brev fra Fylkesordføreren i Troms Fylkeskommune av 23. juni 2008 ad. uttalelse fra 
Troms Fylkesting om rehabiliteringstilbudet i Nord-Norge 

3. Brev fra statsråd Bjarne Håkon Hanssen av 25. juni 2008 til Vesterålen Regionråd ad. 
optimisme med tanke på forsert byggestart ved Stokmarknes 

4. Brev fra Helsetilsynet i Finnmark av 1. august 2008 med oversendelse av rapporter etter 
landsomfattende tilsyn med spesialisthelsetjenesten ved distriktspsykiatriske senter til 
voksne med psykiske lidelser 

5. Brev fra Hammerfest Kommune av 3. juli 2008 ad. helsetilbudet i Finnmark – invitasjon 
til møte 

6. Brev fra brukerutvalget i Helse Finnmark HF av 8. juli 2008 med uttalelse ad. styresak 
35/2008 Helse Finnmark HF: ”Reduksjon av 20 årsverk” 

7. Brev fra Sametinget av 7. juli 2008 ad. tolketilbudet i Helse Nord RHF 
 
 
Styret for Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Framlagte saker taes til orientering. 
 
 
Bodø, den 15. august 2008 
 
 
 
Lars Vorland  
Adm. direktør 
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STYRESAK 83-2008/1  BREV FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET  
 AV 26JUN2008 AD. MODERNISERING AV  
 NORDLANDSSYKEHUSET BODØ – ANMODNING OM  
 INNVILGING AV LÅN, JF. STYRESAK 69-2007,  
 PUNKT 6 I VEDTAKET 
 

Møtedato: 26. august 2008 

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

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 83-2008/2  BREV FRA FYLKESORDFØREREN I TROMS 
 FYLKESKOMMUNE AV 23. JUNI 2008 AD. UTTALELSE  
 FRA TROMS FYLKESTING OM  
 REHABILITERINGSTILBUDET I NORD-NORGE 
 

Møtedato: 26. august 2008 

 
Se vedlagt kopi. 
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 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser 
 

 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 83-2008/3  BREV FRA STATSRÅD BJARNE HÅKON HANSSEN  
 AV 25. JUNI 2008 TIL VESTERÅLEN REGIONRÅD AD.  
 OPTIMISME MED TANKE PÅ FORSERT BYGGESTART  
 VED STOKMARKNES 
 

Møtedato: 26. august 2008 

 
Se vedlagt kopi. 
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 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 83-2008/4  BREV FRA HELSETILSYNET I FINNMARK AV  
 1. AUGUST 2008 MED OVERSENDELSE AV  
 RAPPORTER ETTER LANDSOMFATTENDE TILSYN  
 MED SPESIALISTHELSETJENESTEN VED  
 DISTRIKTSPSYKIATRISKE SENTER TIL VOKSNE MED  
 PSYKISKE LIDELSER 
 

Møtedato: 26. august 2008 

 
Se vedlagt kopi. 
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Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 83-2008/5  BREV FRA HAMMERFEST KOMMUNE AV 3. JULI 2008 
 AD. HELSETILBUDET I FINNMARK – INVITASJON TIL  
 MØTE 
 

Møtedato: 26. august 2008 

 
Se vedlagt kopi. 
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 Deres dato: Deres referanse: 
Saksbehandler:  
 

 

STYRESAK 83-2008/6  BREV FRA BRUKERUTVALGET I HELSE FINNMARK HF 
 AV 8. JULI 2008 MED UTTALELSE AD. STYRESAK  
 35/2008 HELSE FINNMARK HF: ”REDUKSJON AV 20  
 ÅRSVERK” 
 

Møtedato: 26. august 2008 

 
Se vedlagt kopi. 
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STYRESAK 83-2008/7  BREV FRA SAMETINGET AV 7. JULI 2008 AD.  
 TOLKETILBUDET I HELSE NORD RHF 
 

Møtedato: 26. august 2008 

 
Se vedlagt kopi. 
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STYRESAK 84-2008  EVENTUELT 
 

Møtedato: 26. august 2008 
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