
 

 
 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF 
 

 
Tid: Torsdag 26. september 2002 – kl 0830 - 1600 
Sted: Haugesund sjukehus 
 
 
Til behandling forelå: 
 
Saksliste:          
 
Sak 081/02 B Protokoll fra styremøtet 23.08.2002.    
Sak 082/02 B Økonomirapport pr. 30.06.2002    
U.Off. § 6.2 
Sak  083/02 O Administrerende direktørs redegjørelse        
Sak 084/02 B Revisjonsmelding 1. halvår 2002      
U.Off. § 6.2 
Sak 085/02 B Møteplan 2003     
Sak 086/02  B Finansreglement i Helse Vest RHF       
Sak 087/02 O Tapping av navlestrengblod ved fødsel        
Sak      088/02 O Forholdet til de private institusjonene      
Sak:     089/02 O Regional smittevernplan    
Sak      090/02 O  Oppsummering strategiprosessen 
Sak      091/02 Eventuelt   
 
 
 
Deltakere fra styret: Mai Vik, styreleder 
    Arne Norheim, nestleder 
    Steinar Andersen 
    Anni Felde 
    Jon Lekven 
    Øyvind Watne 
    Aslaug Husa 
    Gerd Kjellaug Berge 
    Inger Skjæveland  
 
 
 
 
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) 
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Adm. dir. Johan Bøschen Sandal orienterte styret om arbeidet i Apotekene Vest HF.   
Konkurransesituasjonen mot andre apotek.   Lokal tilhørighet.  
LIS-samarbeidet (Legemiddel Innkjøpssystem Samarbeid) er viktig.   
Finne målepunkter: Hvordan driver vi? Hvilke varer skal vi levere?   
 
 
 
 
Sak 081/02 B: Protokoll fra styremøtet 23.08.2002 
 
   Vedtak: 
   Styret godkjente og signerte protokollen. 
 
 
Sak 082/02 B: Økonomirapport pr. 30.06.2002 
U.off. § 6.2   
   Kommentar: 

Økonomidirektør Per Karlsen gjennomgikk den foreløpige rapporten etter 
august måned i år.  En del av tallmaterialet man bygger på er fremdeles 
usikkert.  Det er viktig å få fram de riktige tallene som HF-ene skal styre 
mot.  Økte utgifter til pensjon trekkes ut, likeledes ekstrautgifter til lønn. 
Likviditetssituasjonen for resten av året ble gjennomgått. 
 
Vedtak: 
Styret tar økonomirapporten pr. 30. juni 2002 til etterretning. 
 
Styret tar presentasjon vedr. økonomi pr. 31. august  til orientering. 
 
Styret ber om at administrasjonen kvalitetssikrer likviditetsprognosen til 
neste møte. 

 
 
Sak 083/02 O: Administrerende direktørs redegjørelse 
 

1. Status HF 
a. Styrearbeid HF – status økonomi og strategiarbeid  
b. Framtidig behandling av vitale saker for HF-ene (vedlegg)  

 
2. Status RHF 

a. Foretaksmøte HF – endelig program for 30.09 framlagt.   
I tilknytning til foretaksmøtet  kan det være aktuelt med 
fellesmøte mellom styrelederne og adm.dir. i RHF/HF-ene og et 
møte hvor alle styrelederne deltar.  

b. Styreseminar HF/RHF .  Den fastsatte datoen 25.10 utgår.  
Administrasjonen lager program for et seminar over 2 dager 
med aktuelt tema for alle styrene. 
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3. Utbygging av radiumhospitalet (vedlegg)  
 

          
4. Fordeling av legestillinger 2003 (vedlegg: Brev fra Helsedept.)  

Helse Vest tildeles totalt 33 nye legestillinger for 2003. 
 

 
5. Møte med Departementet 

Jon Alvheim har tilskrevet Helse Vest og bedt om opplysninger om 
ekstrautgifter mht. lønnsoppgjøret og pensjon. Kopi av brevet blir sendt 
styret. 
 
Kontakt stortingspolitikere/RHF.  Brev fra Rannveig Frøyland. 
 

 
 

6. Dialog lokale og regionale myndigheter: 
a. RHF har  gjennomført møte med Hordaland og Rogaland                       

fylkeskommune.  Avtalt møte med Sogn- og Fjordane 
fylkeskommune 28.10.  På senere møter vil HF-ene delta. 

b. Helse Fonna har gjennomført møte med alle ordførerne i regionen 
29.08.02 

c. Helse Stavanger har invitert til møte med alle kommunene 27.09.02. 
d. Helse Førde har invitert til møte med kommunene. 
e. Bergen kommune besøker Helse Vest 27.09.02. 

    
 

7. Praktiseringen av Lov om offentlighet (Vedlegg: Brev fra 
Helsedept.).  Hovedregel: Alle dokumentene er offentlige.  Alle unntak 
må hjemles ihht. loven.  Prinsippet om meroffentlighet er bærende i 
loven og må derfor praktiseres aktivt.  
Styret evaluerer egen møteform (herunder også åpne/lukka møter) ved 
utgangen av året. 
Administrasjonen følger opp HF-enes praktisering av lov om 
offentlighet. 
 

8. Helse i Vest 
Nytt nummer av bladet ble utdelt 
 
 

9. Innspill til ny finansieringsløsning – adm.dir. sin presentasjon til 
Hagen-utvalget på vegne av RHF-ene. 
Den nye modellen må føre til likhet mellom regionene. 
Budsjettkontrollen må ivaretas.  Psykiatrien er en utfordring.  
Innspill til det videre arbeid fra de 5 RHF-ene. 
 
 

10. Ventelistedata 2. tertial 2002 
Økning i antall ventende i forhold til 1. tertial.  Sammenlignes de 
nasjonale tall med fjoråret, blir det en nedgang på 20.000 personer.  Det 
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er reduksjon i antall langtidsventende. 
En bearbeidet versjon mailes til styret. 
Det lages en pressemelding med fokus på det positive. 
 
 

 
 
Sak 084/02 B: Revisjonsmelding 1. halvår 2002 
U.Off. § 6.2   
 

Kommentar: 
Revisor Finn Kinserdal la fram revisjonsmelding for 1. halvår 2002 for  
Helse Vest og alle HF-ene.  Følgende punkter ble gjennomgått: 
dokumentert regnskap, feil som ble oppdaget, internkontroll.  For å få 
regnskapene ajour må det lages en detaljert plan for hvert HF som 
innholder ansvarsfordelingen på enkeltpersoner.  Tidsfrister må settes. 

 
   Vedtak: 
 
   1.  Styret i Helse Vest viser til begrenset halvårsrevisjon og ber om at det 

blir inverksatt følgende tiltak: 
 
a.  Styrene for hvert HF må klargjøre hvilke tiltak som må 

gjennomføres for å få regnskapsførselen på et tilfredsstillende nivå, 
slik at det kan avlegges et regnskap innen gjeldende frister. 
Styrene for hvert HF må også vurdere om det er tilgjengelig rett 
kompetanse, kapasitet og gode nok verktøy til å gjennomføre 
arbeidet, eller om det må leies inn ekstern hjelp.  Tilbakemelding til 
styret i Helse Vest til styremøtet 24.10.02. 

b.  Styrene for hvert HF må påse at det blir etablert åpningsbalanse for 
hvert HF basert på kjente faktorer p.t.  Tilsvarende balanse må 
etableres for RHF. 
 

2. Styret ber om at eier blir orientert om usikkerheter knyttet til 
regnskapsførselen og hvilke tiltak som settes inn for å rette opp 
situasjonen. 
 

3. På bakgrunn av revisjonsgjennomgangen pr. 30.06 ber styret om at det i 
ekstern kommunikasjon blir tatt høyde for den usikkerhet som knytter 
seg til prognoser for årsresultatet. 

 
 
 
Sak 085/02 B: Møteplan våren 2003 
 

  Kommentar: 
  Det var lagt fram 2 alternativer til møteplan for våren 2003. 
  Et alternativ med 4 møter og et alternativ med 5 møter. 
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  Vedtak: 
 

Alternativ 2 (noe endret), jfr. nedenforstående,  godkjennes som møteplan 
for styret i Helse Vest RHF for våren 2003: 
   

 
   Onsdag  22. januar      Stavanger 
   Torsdag  27. februar     Bergen 
   Tirsdag     1. april     Stavanger 
   Mandag  28. april     Førde  
   Mandag  26. mai     Stavanger 
   Onsdag 18. juni/19. juni (styremøte + seminar)  Selje 
 
 
 
Sak 086/02 B: Finansreglement i Helse Vest RHF 
 
   Kommentar: 

Etter oppfordring fra eieravdelingen i Helsedepartementet har adm. i RHF 
utarbeidet forslag til finansreglement for konsernet. Finansforvaltningen 
skal utøves uten noen form for spekulative innslag og lavest mulig risiko.  
Intensjonen er å oppnå best mulig rentenetto som ett av flere virkemidler 
for å øke tilgjengelige midler for å yte mer helse til befolkningen. 
 
Vedtak: 
Styret godkjenner finansreglement gjeldende for Helse Vest RHF datert 
17.09.2002 med de merknader som framkom i møtet. 
 

 
 
Sak 087/02 O: Tapping av navlestrengblod ved fødsel for lagring – avholdt 

foretaksmøte 
  
 
   Kommentar: 

Det var avholdt foretaksmøte i Helse Vest RHF 29.08.2002 pga. denne sak.  
På dette området skjer det en rivende faglig og teknologisk utvikling.  Det 
forventes at Helsedepartementet får til ordninger som forhindrer at 
henvendelser fra enkeltperson krever behandling i foretaksmøte. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

 
 
Sak 088/02 O: Forholdet til de private institusjonene 
 
   Kommentar: 

De private institusjonene blir nå representert ved et felles talerør i generelle 
saker i forhold til Helse Vest.  For tiden er det direktør Eivind Hansen ved 
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Haraldsplass Diakonale Sykehus AS som er representant for gruppen.  Den 
vanskelige økonomiske situasjonen som er innenfor spesialisthelsetjenesten 
er tatt opp ved flere anledninger.  Departementet vil i løpet av kort tid 
sende et brev som avklarer ansvarsforholdet mellom RHF og de private. 
 
Vedtak: 

   Saken tas til orientering. 
 
 
Sak 089/02 O: Smittevernplan for Helse Vest RHF 
 
   Kommentar: 

Det regionale helseforetak har ihht. forskrift om smittevern i 
helseinstitusjoner plikt til å utarbeide en plan for smittevern for sine 
virksomheter.  Alle de fire helseforetakene har arbeidet systematisk med 
smittevern til nå.  Det er viktig å utvikle felles system med felles 
retningslinjer og felles hygienehåndbok. 
Summen av årlige driftsutgifter utgjør 4,46 mill. kr 
Summen av samlet investeringsbehov er 56,75 mill. kr. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

 
Sak 090/02 O: Oppsummering strategiprosessen 
 
   Kommentar: 
   Utarbeidelse av overordnet foretaksplan (samling 11. og 12. sept. 2002): 

Administrative støttefunksjoner: Igangsatt arbeid med følgende 
støttefunksjoner: innkjøp, eiendomsforvaltning, IT-drift, økonomi, lønn og 
regnskap, likviditetsstyring 
Funksjonsfordelingsprosjektet: Arbeidet videreføres med vekt på 
følgende: dimensjonering og fordeling av akuttfunksjonene, 
fremtidsanalyse/horizon scanning i samarbeid med Senter for medisinsk 
metodevurdering SMM, kriterier for å ta i bruk nye metoder, felles 
guideslines/behandlingsprotokoller, regionsfunksjoner og regionale 
kompetansesentre, forskningskartlegging og forslag til regional 
forskningsstrategi 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

 
 
Sak 091/02:  Eventuelt 
 

A) Helsetjenesten 400 år 
Er det aktuelt med en en form for markering  av at Helsetjenesten blir 
400 år i 2003?  Sak til neste styremøte. 
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B)  Ny styreleder i Apotekene Vest HF 
       Berit Tvedt er foreslått valgt til ny styreleder i Apotekene Vest HF. 
       Valget vil finne sted på foretaksmøtet 30.09.02.  
 
 
C) Styremøtet i november – ny dato 

Styremøtet 28. november flyttes til 2. desember.   
   

    
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ref. Oddny Sandvik 
Stavanger, 2. oktober  2002 

 
 

 
 
 
_____________________  _____________________  ________________ 
           Mai Vik            Arne Norheim        Anni Felde 
         Styreleder     Nestleder 
 
 
 
 
 
_____________________  _____________________           ________________ 
    Steinar Andersen    Jon Lekven            Gerd Kjellaug Berge 
 
 
 
 
 
_____________________  _____________________  ________________ 
      Øyvind Watne         Inger Skjæveland       Aslaug Husa 
 

  


