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PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF 
 

 
Tid: Torsdag 24. oktober 2002 – kl 0830 - 1530 
Sted: Helse Vest, Luramyrveien 71, Forus 
 
 
Til behandling forelå: 
 
Saksliste:          
 
Sak 092/02 B Protokoll fra styremøtet 26.09.2002.    
Sak 093/02 B Økonomirapport pr. 30.08.2002    
U.Off. § 5.1 
Sak  094/02 B Organisering i Helse Vest 
U.Off. § 5.1       
Sak 095/02 O Administrerende direktørs redegjørelse      
Sak 096/02 B Oppfølging revisjonsmeldingen 1. halvår 2002  
U.Off. § 5.2.b    
Sak 097/02  B Bestilling 2003 –  
   Forslag til endringer i forhold til 2002-opplegget  
Sak 098/02  B Budsjettpremisser 2003        
Sak      099/02 O Strategiprosessen       
Sak     100/02 Eventuelt   
 
 
 
Deltakere fra styret: Mai Vik, styreleder 
    Arne Norheim, nestleder 
    Steinar Andersen 
    Jon Lekven 
    Øyvind Watne 
    Gerd Kjellaug Berge 
    Inger Skjæveland  



 

 
Forfall:   Anni Felde 
    Aslaug Husa 
 
 
 
 
Fra administrasjonen: Administrerende direktør Herlof Nilssen 
    Fagdirektør og viseadm. direktør Helge E. Bryne 
    Informasjonsdirektør Bjørg Sandal 
    Økonomi- og finansdirektør Per Karlsen 
    Administrasjonssekretær Oddny Sandvik (ref) 
 
 
 
 
I forkant av styremøtet orienterte styreleder Steinar Olsen i Helse Stavanger HF om de 
viktigste strategiske utfordringene framover i helseforetaket.  Sterkt fokus på verdiskapning, 
effektiv pasientlogistikk, omstillingsevne, hensiktsmessige bygg og teknisk infrastruktur. 
Viktige krav fra styret i Helse Vest RHF er å få bort korridorpasientene innen utgangen av 
2002 og å få kortere ventelister. 
   
 
 
 
 
Sak 092/02 B: Protokoll fra styremøtet 26.09.2002 
 
   Vedtak: 
   Styret godkjente og signerte protokollen. 
 
 
 
Sak 093/02 B: Økonomirapport pr. 30.08.2002 
U.off. § 5.1   
   Kommentar: 

Økonomidirektør Per Karlsen gjennomgikk den foreløpige rapporten etter 
september måned i år.  En del av tallmaterialet man bygger på er fremdeles 
usikkert.  Håndtering av avskriving er på plass. Det er viktig å få fram de 
riktige tallene som HF-ene skal styre mot.   
Likviditetsprognosen er usikker.  Likviditeten må kvalitetssikres. 
 
Vedtak: 
Styret tar økonomirapporten pr. 31. august 2002 til etterretning. 
 
Styret tar presentasjon vedr. økonomi pr. 30. september  til orientering. 
 

   Samlet sak om alle låneopptak fram til dags dato framlegges for styret. 
 
 



 

 
 
Sak 094/02 B: Organisering Helse Vest RHF 
U.Off. § 5.1 
 
   Kommentar: 

De regionale helseforetakene har valgt ulike organisatoriske modeller 
basert på de utfordringer og hovedstrategier som har preget regionene.   
Erfaringene så langt har vist at det er behov for en rolleavklaring mellom 
Helse Vest RHF og HF-ene. 
 
 
 
Vedtak: 
Styret i Helse Vest har vurdert om dagens organisasjonsstruktur er 
hensiktsmessig sett i forhold til de intensjoner som ligger i helsereformen. 
 
Styret ønsker å avklare nærmere rolle- og ansvarsfordelingen mellom Helse 
Vest RHF og helseforetakene.  Styret ber styreleder og nestleder ta initiativ 
til at det holdes møter med styrelederne i helseforetakene hvor modellen 
drøftes. 
 
Styret forventer at saken fremmes på nytt i møtet i desember. 
 

 
 
Sak 095/02 O Administrerende direktørs redegjørelse 
 
 

1. Status HF 
a. Strategiarbeid  
b. Offentligheitslova – praktisering 
c. Organisering av ambulansetenesta i Helse Førde – brev fra 

fylkeslegen (vedlegg) 
d. Fedmeoperasjon i Helse Førde  

 
 

2. Status RHF 
a. Synfaring i samband med framtidige styremøter. 
b. Foretaksmøte/temamøte HF Sola 30.09.02 
 
 

3. Møte med private 
a. Brev fra Haraldsplass Diakonale Sykehus AS (vedlegg) 
b. Brev fra Departementet om handtering av de private ideelle 

institusjonene (vedlegg) 
 

          
4. Møte med Departementet  

      a. Tilbakemelding årlig melding (vedlegg) 



 

b. Brev til stortingsrepresentant Alvheim (vedlegg) 
 

 
5. Senter for medisinsk metodevurdering (SMM) 

   Finansieringen for 2002 er halvert (fra 12 mill. kr til 6 mill. kr).                                
Dette fører til en vanskelig driftssituasjon. 

   Saken blir drøftet med de andre RHF-ene og er  tatt opp med 
Departementet. 

 
 
 
 

 
6. Sammensetning av det regionale brukerutvalget (vedlegg) 
      Sammensetningen blir evaluert etter dette året. 
 
 
7. Samdata 2002  

Er dagens ressursfordeling mellom HF-ene urimelig og krever 
omfordeling?  Er tilbudet likeverdig?  Ansattes representasjon i styrene 
for foretakene.  Ordningen pr. dags dato videreføres til 15.03.2003. 
 
 

8. Rusreform 1 
RHF får ansvaret for den spesialiserte del av rusomsorgen fra 2004.  
Departementet etablerer en arbeidsgruppe med 1 representant fra hvert 
RHF + noen andre.  Det er viktig å ta stilling til hvordan en skal knytte 
de private organisasjonene opp til ”vårt” system. 
 
 

9. Ny Strålemaskin i Helse Vest - saksbehandling 
Statsbudsjettet 2003 – midler til ny maskin i Helse Vest.  

      Styret i Helse Vest RHF sender brev til Dep. og meddeler at Helse Vest 
      tar til etterretning og effektuerer at strålemaskinen går til Helse Bergen. 
 
 
10. Ansattes representasjon  

Ansattes representasjon i styrene for foretakene.  Ordningen pr. dags 
dato videreføres til 15.03.2003.   
Brev fra Departementet sendes styret. 
 
 
 

 
 
Sak 096/02 B: Oppfølging revisjonsmeldingen  1. halvår 2002 
U.Off. § 5.2.b   
 

Kommentar: 
Økonomi- og finansdirektør har avholdt møter med hver av 



 

økonomidirektørene i de fire helseforetakene for å få oversikt over hva som 
planlegges gjennomført for å få regnskapene reviderbare.  Det er satt frist 
til 31.10.02 med å få alle nødvendige avstemminger på plass. 

 
   Vedtak: 
 
   1.  Styret tar saken til orientering. 

 
2. Saken oversendes Helsedepartementets eieravdeling til orientering. 

 
 
 
 
 
 
 
Sak 097/02 B: Bestilling 2003 – Forslag til endringer i forhold til 2002-opplegget 
 

Kommentar: 
En rekke forhold tilsier at det er grunnlag for å justere opplegget med       
bestilling overfor HF-ene for 2003.  Saken er drøftet med HF-ene. 
Administrerende direktør tilrår at en etablerer 2 hovedlinjer: 
Styringsdokument til HF og budsjett m/bestilling. 
I bestilling og budsjett skal de 4 hovedansvarsområdene i 
spesialisthelsetjenesteloven synliggjøres. 

 
  Vedtak: 

Det foretas endring av bestillingen fra 2002 til 2003 slik det fremgår av 
saksforelegget samt en presisering av at bestillingen skal synliggjøre 
foretakenes fire hovedoppgaver; pasientbehandling, forskning, utdanning 
og opplæring av pasienter og pårørende.  

 
 
 
Sak 098/02 B: Budsjettpremisser 2003 
 
   Kommentar: 

Forslag til statsbudsjett for 2003 ble lagt fram av regjeringen 3. oktober.  
Det enkelte helseforetak fikk i møte 7. oktober orientering om 
statsbudsjettet samt en presentasjon av budsjettmodellen med premisser for 
helseforetakene.  Den største usikkerheten i budsjettet ligger på 
kostnadssiden, dvs. lønns- og prisveksten.  Helseforetakene får ytterligere  
2 år på seg til å komme i balanse. Endelig budsjett for foretaksgruppen blir 
lagt fram i desember. 
 
Vedtak: 
Styret godkjenner forutsetningene administrasjonen har lagt til grunn for 
budsjett 2003.  Styret godkjenner også den fordelingsmodell som er lagt til 
grunn for investeringer og tilskudd til avskrivning. 

 



 

 
Sak 099/02 O: Strategiprosessen 
  
   Kommentar: 

I forbindelse med strategiprosessen har det vært avholdt 2 samlinger.  På 
bakgrunn av innspillene på 1. samling og etterfølgende bearbeiding ble det 
presentert et forslag til foretaks-ide/oppdrag, visjon, verdigrunnlag og 
strategiske satsningsområder som innledning til 2. samling.  De fremlagte 
forslag ble i hovedsak akseptert. Saken blir nå diskutert i styringsgruppen, 
før oversendelse til HF-ene. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

 
Sak 100/02:  Eventuelt 
 

A) Møte med helseminister Dagfinn Høybråten 
Styreleder møter. 

 
B)  Forespørsel om å være til stede på styremøte 

I forbindelse med at sykehusreformen skal evalueres, har Terje Lie, 
seniorforsker RF, kommet med forspørsel om å få være                                   
til stede på et styremøte. 
Konklusjon: Terje Lie inviteres til styremøtet 2. desember.  

 
C) Styremøtet 2. desember 

Styremøtet som skal være på Sandviken sykehus starter kl 1200 og 
avsluttes med middag kl 1830. 
Styret ønsker orientering om PAM-prosjektet.   

   
    
 

 
 
 

 
 

Ref. Oddny Sandvik 
Stavanger, 28. oktober  2002 

 
 

 
 
 
_____________________  _____________________  ________________ 
           Mai Vik            Arne Norheim        Anni Felde 
         Styreleder     Nestleder 
 
 



 

 
 
 
_____________________  _____________________           ________________ 
    Steinar Andersen    Jon Lekven            Gerd Kjellaug Berge 
 
 
 
 
 
_____________________  _____________________  ________________ 
      Øyvind Watne         Inger Skjæveland       Aslaug Husa
  
 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Protokollen fra styremøtet 24.10.2002 godkjennes. 


