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PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF 

 
 
Tid: Mandag  2. desember 2002 – kl 1115 - 1845 
Sted: Sandviken sykehus, Bergen 
 
 
Til behandling forelå: 
 
Saksliste:          
 
Sak 101/02 B Protokoll fra styremøtet 24.10.2002.    
Sak 102/02 B Økonomirapport pr. 30.09.2002    
Sak  103/02 B Organisering i Helse Vest 
U.Off. § 5.1       
Sak 104/02 O Administrerende direktørs redegjørelse      
Sak 105/02 B Låneopptak 2002 
Sak  106/02 D Private ideelle – budsjettsituasjonen 2003  
U.Off. § 6.2    
Sak 107/02  O Investeringsprosjekter – premisser  
Sak 108/02  B Møteplan høsten 2003        
Sak      109/02 D Budsjett 2003 – Status 
U.Off. § 5.1       
Sak      110/02 Eventuelt   
 
 
 
Deltakere fra styret: Mai Vik, styreleder 
    Arne Norheim, nestleder 
    Steinar Andersen 
    Jon Lekven 
    Øyvind Watne 
    Gerd Kjellaug Berge 
    Inger Skjæveland  



 

    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 
    Personal- og organisasjonsdirektør Hilde Christiansen 
    Administrasjonsdirektør Åsmund Norheim 
    Administrasjonssekretær Oddny Sandvik (ref) 
 
 
 
 
I forkant av styremøtet orienterte styreleder Geir Worum i Helse Fonna HF om de strategiske 
utfordringene framover i forbindelse med den nye helsereformen.  Saker som ble nevnt: 
Samarbeidsform i regionen (mer vilje til å se fellesoppgaver), regnskap & prognose, 
revisjonsrapporten, organisasjonsutvikling (etablere team rundt pasienten).  Bedre 
kapasitetsutnyttelse og mulighet for rasjonalisering er ønskelige effekter av reformen.  
Effektiviseringspotensialet i organisasjonen er 10% i første omgang. 
 
Etter orienteringen fra styreleder i Helse Fonna, fikk styret en orientering om psykiatrisk 
akuttmottak (PAM) ved seksjonsoverlege Kristin Bowim. 
Det er opprettet en egen PAM-post ved Sandviken sykehus som tar stilling til om pasienten 
kan behandles her eller om han må innom en av de andre postene.  PAM har korte 
innleggelser som mål (under 5 dager).  PAM skal: a) Ha lave terskler og god tilgjengelighet, 
b) Rett pasient på rett plass, c) Redusere bruken av tvang. 
Videre framover: Alle mottak legges til Sandviken sykehus.  Fordeler: Bedre fagmiljø og 
bedre utnytting av ressurser. 
   
 
 
 
 
Sak 101/02 B: Protokoll fra styremøtet 24.10.2002 
 
   Vedtak: 
   Styret godkjente og signerte protokollen. 
 
 
 
 
Sak 102/02 B: Økonomirapport pr. 30.09.2002 
   
   Kommentar: 



 

Økonomidirektør Per Karlsen gjennomgikk den foreløpige rapporten etter 
oktober måned i år.  En del av tallmaterialet man bygger på er fremdeles 
usikkert.  De store tingene er knyttet til KLP.  
Det er viktig å få fram tallene som HF-ene skal styre mot. Helse Bergen har 
hatt en ny gjennomgang.     
Likviditetsprognosen er fortsatt usikker.  Likviditeten må kvalitetssikres. 
 
Vedtak: 
Styret tar økonomirapporten pr. 30. september 2002 til etterretning. 
 
Styret tar presentasjon vedr. økonomi pr. 31. oktober  til orientering. 
 

    
 
 
 
 
Sak 103/02 B: Organisering Helse Vest RHF (Denne saken ble behandlet til slutt) 
U.Off. § 5.1 
 
   Kommentar: 

Styreleder Mai Vik har hatt møter med styrelederne på HF-nivå.  Nestleder 
Arne Norheim har deltatt på møte med styrelederne i Helse Stavanger og 
Helse Fonna.   
 
Vedtak: 
1. For å tydeliggjøre styringsstrukturen i Helse Vest ønsker styret å 

tilpasse nåværende organisering til gjeldende vedtekter og 
styringsinstrukser.  Administrerende direktør i Helse Vest RHF inngår i 
linje mellom styret i Helse Vest og styrene i HF-ene.  Administrerende 
direktør er styret sitt operative ledd og får sine fullmakter fra styret  

      (3 styremedlemmer stemte mot dette punktet).  
 

2. Styret i Helse Vest vil evaluere nåværende organisering våren 2003 og 
      på dette grunnlag se på sammensetningen av styrene.  I denne 
      sammenheng vil en som en konsekvens av omorganiseringen, vurdere 
      hvorvidt administrerende direktør/administrasjonen i Helse Vest skal gå  
      ut av styrene i HF-ene som styremedlem ved neste foretaksmøte våren 
      2003, men med fortsatt møte, tale- og forslagsrett i HF styrene. 
 
3. Det legges opp til 4 møter i året mellom styreleder i RHF-et og 

styrelederne i HF-ene. 
 

4. Staten som eier har understreket behovet for en bedre samhandling på 
nasjonalt nivå mellom de 5 RHF-ene og på regionalt nivå for å sikre 
gjennomføringen av den nasjonale helsepolitikken. Med bakgrunn i de 
overordnede føringer og med bakgrunn i å finne regionale optimale 
løsninger, vil styret i Helse Vest understreke behovet for å finne 
optimale regionale løsninger på strategiske områder, og at dette skjer i 
en samhandling mellom HF-ene og RHF-et.  Disse strategiske 



 

områdene vil bli omtalt i styringsdokumentet som blir sendt HF-ene 
eller i egne vedtak i styret i Helse Vest RHF. 
 

5. Styret ønsker å gi ros for det omfattende arbeidet som er gjort på alle 
      nivåer i foretaksgruppen det første driftsåret.  Styret ser frem til et 
      fortsatt godt samarbeid i tiden fremover. 
 

Protokolltilførsel: 
 
Styremedlemmene Arne Norheim, Aslaug Husa og Inger Skjæveland har følgende 
protokolltilførsel i denne sak: 
 
Vi mener at det på nåværende tidspunkt er uheldig å endre vedtatt foretaksstruktur.  Vi mener 
dette kan undergrave det ansvar som styrene og ledelsen på foretaksnivå er tillagt og den 
motivasjon som skal til for å sikre at helsereformen blir en suksess. 

 
 
 
Sak 104/02 O Administrerende direktørs redegjørelse 
 
 

1. Status HF 
a. Organisering av møta med administrerende direktør på HF-nivå.  

Det er etablert et forum med månedlige heldagsmøter  
b. Revisor i Helse Bergen HF – forholdet mellom rollen som 

revisor og rollen som konsulent.  Det er en utfordring for Helse 
Bergen HF å finne balansen. 

c. Lokale forhandlinger.  Ansvaret ligger på HF-nivå. 
 
 

2. Status RHF 
a. Vurdering av bemanning i Helse Vest RHF.           

Gjennomgang i nærmeste framtid. 
b. Status administrative stabs- og støttesystem. 

Alle HF-ene har tatt dette til etterretning.                                                            
 
 

3. Private ideelle 
a. Konferanse 04.12.02 i regi av Departementet. 
 

          
4. Regional IKT-strategi – oppstart av arbeidet  

      a. Utkast til mandat og organisering utdelt. 
   

Styremedlem Aslaug Husa etterlyser ansattes representant i 
arbeidet. 

 
5. Nasjonal IKT-strategi 
    a. Eget nasjonalt IKT-prosjekt under etablering 

 



 

 
6. Pressekonferanse mandag 09.12.02 i Bergen 

a. Presentasjon PasOpp- pasientopplevelser i norske sjukehus 
b. Status etter første driftsår – hva har vi oppnådd så langt? 
c. Hvilke utfordringer ser vi framover – funksjonsfordeling? 

 
 
7. Møte med stortingsbenkene for Rogaland, Hordaland og Sogn og 

Fjordane  
        Møtet ble holdt på Stortinget 14.11.02.  Departementet deltok.  
        Dette blir en gjentakende ordning. 

 
8. Senter for medisinsk metodevurdering (SMM) 
         Dette er et statlig ansvar. 
 
 
 
9. Status funksjonsfordelingsprosjektet 

Orientering om status – spesielt om delprosjekt akuttfunksjoner. 
 
 

10. Status for overtakelse av ansvaret for behandlingshjelpemidler  
RHF-ene overtar fra 01.01.03.  Sak til neste styremøte. 

 
11. Styringsdokument 2003 – framdrift og opplegg for Helse Vest RHF 

sitt styringsdokument til HF-ene 
Det endelige styringsdokumentet til HF-ene ferdig januar 2003. 
 
 
 

 
Sak 105/02 B: Låneopptak 2002 
 

Kommentar: 
Med utgangspunkt i den stramme og usikre likviditet selskapet forventer å 
ha ved utgangen av året/begynnelsen av neste år, samt behovet for å sikre 
tilstrekkelig likviditet til å innfri de løpende forpliktelser, vil en foreslå at 
administrerende direktør får fullmakt til: 

- å ta opp investeringslån på 184 mill. kroner som fordeles pr.  
helseforetak i henhold til innmeldt lånebehov 

- øke driftskredittrammen til 364 mill. kroner, alternativt å ta opp 
lån i sertifikatmarkedet eller andre norske kredittinstitusjoner 
under forutsetning av at Departementet ikke har noen 
innvendinger mot denne løsning. 

 
   Vedtak: 
 

- Adm. direktør gis fullmakt til å ta opp investeringslån på inntil           
184 mill.kroner til å finansiere deler av investeringsprogrammet 
for 2002. 



 

- Adm. direktør gis fullmakt til å utvide driftskredittrammen til  
364 mill. kroner i SR-bank, alternativt ta opp lån i                               
sertifikatmarkedet eller hos andre norske kredittinstitusjoner 
innenfor driftskredittrammen under forutsetning av at 
Departementet ikke har innvendinger mot dette. 

   -     Finansreglementets punkt 4.3 endres til følgende: 
 
Ved opptak av lån skal Helse Vest benytte følgende 
finansieringskilder: 
a) Helse Vests hovedbankforbindelse 
b) Staten og statsbanker 
c) Sertifikatmarkedet organisert gjennom 

Hovedbankforbindelse eller deres samarbeidspartnere 
d) Andre norske banker og finansinstitusjoner 
Helse Vest RHF kan oppta lån hos helseforetakene innenfor sin 
egen region som kan benyttes til: 
e) Likviditetsplassering i henhold til pkt. 3 
f) Utlån til ett eller flere helseforetak innenfor sin egen region 
g) Dekke likviditetsbehovet i Helse Vest RHF  

 
 
 
Sak 106/02 D: Private ideelle – budsjettsituasjonen 2003 
U.Off. § 6.2 

Kommentar: 
Helse Vest har gitt foreløpige inntektsforutsetninger til de private ideelle 
avtalepartene, samtidig som det er signalisert at våre egne helse foretak har 
fått effektiviseringskrav på i gjennomsnitt 6% for de somatiske 
helsetjenestene.  Fra avtalepartene er det bedt om utkast til budsjett for 
2003 basert på de foreløpige inntektsforutsetningene. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering.  Administrasjonen medtar styrets synspunkter i 
det videre arbeid med avtaler med de private ideelle. 
Styret følger administrasjonens anbefalinger i notat av 01.12.02.  

 
 
 
Sak 107/02 O: Investeringsprosjekter – premisser 
 
   Kommentar: 

Helse Vest RHF har i budsjettopplegget for 2003 lagt til grunn at totalt 
tilskudd til avskrivning som er bevilget i st.prp. 1 blir tildelt 
helseforetakene basert på fordelingen i åpningsbalansen.  Det er holdt 
tilbake 36,7 mill. kroner som kan benyttes overfor de private institusjoner. 

 
 
 
 
Vedtak: 



 

a) Styret har fått seg forelagt et sammendrag av status på dagens 
investeringsretningslinjer i de andre regionale helseforetak.  Styret tar 
informasjonen til orientering. 

 
b) Styret har med utgangspunkt i saksfremlegget drøftet den overordnede 

strategi for fremtidige investeringsretningslinjer og ber med 
utgangspunkt i de tilbakemeldinger som er meddelt administrerende 
direktør å utarbeide retningslinjer og prosedyrer for håndtering av dette.  
Forslag til nye investeringsretningslinjer for Helse Vest RHF legges 
frem på styremøte 13.12.02. 

 
c) Forslag til investeringsretningslinjer i Helse Vest sendes ut på høring til 

helseforetakene før behandling i styremøte. 
 
 
 
 
 
Sak 108/02 B: Møteplan høsten 2003 
  
    

Vedtak: 
Nedenforstående datoer godkjennes som møteplan for styret i Helse Vest 
RHF for høsten 2003: 
 
Torsdag 4. september  Stavanger 
Tirsdag 7. oktober  Haugesund 
Onsdag 5. november  Bergen 
Tirsdag 2. desember  Stavanger 
Onsdag 17. desember  Stavanger 
 

 
 
Sak 109/02 D: Budsjett 2003 – Status 
U.Off. § 5.1 
   Kommentar: 

Helseforetakene har behandlet budsjettene sine administrativt og har nå 
lagt budsjettutkastene frem for sine respektive styrer til behandling.  I 
styresak 098/02 – ”Premisser for budsjett 2003 for Helse Vest” foreligger 
det en beslutning om de resultatkrav helseregionen er stilt overfor samt 
behov for effektivisering for å nå målene om et resultat i balanse i løpet av 
2004.  Denne utfordring er blitt oppfattet ulikt i de enkelte helseforetak, og 
Helse Vest har i den sammenheng presisert utfordringen nærmere og 
fordelt denne gjennom inntektsrammen for 2003 på det enkelte 
helseforetak. 
 
Vedtak: 
1. Styret i Helse Vest har diskutert budsjettsituasjonen for 2003 og har 

forståelse for at budsjettarbeidet for 2003 er en utfordring for Helse 
Bergen.  En vil likevel understreke at Helse Bergen er blitt gitt 



 

økonomiske rammer som er på lik linje med øvrige helseforetak i 
regionen, størrelse tatt i betraktning. 

 
2. Styret i Helse Vest vil understreke at det er styret i Helse Bergen som 

har ansvar for å utarbeide et budsjett for foretaket innenfor de rammer 
og føringer som er gitt av Helse Vest i sak 98/02. 

 
3. Gitt de utfordringer Helse Bergen står overfor, vil styret i Helse Vest 

kunne akseptere et budsjettert underskudd for 2003 på inntil 200 mill.kr 
 

4. Styret vil presisere at de føringer som er gitt i brev av 9. august 2002 
fortsatt står ved lag.  Det betyr at en ikke kan akseptere vesentlige 
reduksjoner i pasientrettede tilbud.  Styret i Helse Vest er av den 
oppfatning at det er fullt mulig å utarbeide et stramt, men realistisk 
budsjett for 2003 innenfor de rammer som er gitt.  

 
 
 
 
 
 
 
Sak 110/02  Eventuelt 
 
   Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.  

   
    
 

 
 
 

 
 

Ref. Oddny Sandvik 
Stavanger, 5. desember  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 
 

Protokoll fra styremøtet 02.12.2002 godkjennes. 


