
 

 
 

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF 
 

 
Tid: Fredag 23. august 2002 – kl 1000 - 1500 
Sted: Sentralsjukehuset i Førde 
 
 
Til behandling forelå: 
 
Saksliste:          
 
Sak 071/02 B Protokoll fra styremøte 26.06.2002.    
Sak 072/02 O Økonomirapport pr. 31.05.2002    
U.Off. § 6.2 
Sak  073/02 B Revidert budsjett         
Sak 074/02 O Revidert styringsdokument      
Sak 075/02 O Administrerende direktørs redegjørelse     
Sak 076/02  B Hit & Run rapport       
Sak 077/02 O Farmasistudium i Bergen        
Sak      078/02 O Strategiprosessen       
Sak:     079/02 O Prosjekter – personal og organisasjon    
U.Off. § 6.2 
Sak      080/02    Eventuelt   
 
 
 
Deltakere fra styret: Mai Vik, styreleder 
    Arne Norheim, nestleder 
    Steinar Andersen 
    Anni Felde 
    Jon Lekven 
    Øyvind Watne 
    Aslaug Husa 
    Gerd Kjellaug Berge 
    Britt Frøyen  
 
 
Forfall:   Inger Skjæveland 
 
 
Fra administrasjonen: Administrerende direktør Herlof Nilssen 
    Fagdirektør og viseadm. direktør Helge E. Bryne 
    Informasjonsdirektør Bjørg Sandal 
    Økonomi- og finansdirektør Per Karlsen 
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I forkant av styremøtet ble det gitt to presentasjoner. 
Grethe Brundtland, pasientombud (somatikk) i Hordaland, snakket om historikk, organisering 
og oppgaver for pasientombudene i regionen. 
 
Hans M. Borchgrevink, direktør for Forskningsrådet, ga deretter en presentasjon av deres 
arbeid sett opp mot våre oppgaver. 
 
 
 
Sak 071/02 B: Protokoll fra styremøte 26.06.2002 
 
   Vedtak: 
   Styret godkjente og signerte protokollen. 
 
 
Sak 072/02 O: Økonomirapport pr. 31.05.2002 
U.off. § 6.2   
   Kommentar: 

Den foreløpige rapporten pr. 30. juni i år ble lagt fram for styret og 
gjennomgått.  En del av tallmaterialet man bygger på er fremdeles usikkert. 
Økonomi- og finansavdelingen viser derfor i rapporten hvilke 
forutsetninger som er bygd inn. 
Likviditetssituasjonen for resten av året ble gjennomgått. 
 
Vedtak: 
- Styret tar økonomirapporten pr. 31. mai 2002 til etterretning. 
- Økonomisk rapport pr. 30. juni  tas til orientering. 
- Styret ber om at likviditetsplanen for resten av året blir oversendt 

eieravdelingen i Departementet ihht. styringsdokumentet for Helse Vest 
 
 
Sak 073/02 B: Revidert budsjett 2002 for Helse Vest 
 
   Kommentar: 

Med bakgrunn i Stortingets behandling av det reviderte nasjonalbudsjettet 
legger administrasjonen i denne saken fram sin anbefaling til prinsipp for 
fordeling.  I saka er det også anbefalt hvilke resultatkrav som bør gjelde for 
helseforetakene. 
 
Vedtak: 
Revidert budsjett ihht. vedlegg 1 vedtatt. 
 
For 2002 aksepteres negative resultater i helseforetakene som følge av 
lønnsoppgjør ut over 4,25%, økte kostnader til pensjoner og differanse 
mellom investeringstilskudd og avskrivninger.  Underskudd i 2002 må 
dekkes inn i løpet av  årene 2003 – 2005. 
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Helse Vest bestiller 1,5%  vekst av DRG poeng produksjonen fra 
helseforetak og de private avtalepartene.  Administrerende direktør får 
fullmakt til å inngå avtaler om merproduksjon ut over bestillingen i 
avtalene med inntil 55% av nasjonal DRG pris, men at helseforetakene må 
vise en kalkyle på at dette gir positivt bidrag til deres resultat. 
 
2% reserven av totalbudsjettene til helseforetakene trekkes inn, med unntak 
for psykiatrien.  Private psykiatriske institusjoner tilbakebetales 2% av 
totalbudsjettet. 
 
Rammen for investeringstilskudd og lånerammer fordeles i henhold til 
kapittel 3 i saken. 
 

 
Sak 074/02 O: Revidert styringsdokument for Helse Vest RHF – 2002 
 
   Kommentar: 

Helse Vest RHF har mottatt et revidert styringsdokument fra 
Helsedepartementet, som følge av Stortingets vedtak i revidert 
nasjonalbudsjett.  De fleste revisjonene i styringsdokumentet er knyttet opp 
mot årets bevilgninger samt styring av investeringer for 2002. 
 
På basis av det reviderte styringsdokumentet for Helse Vest er det laget et 
tilleggsskriv til styringsdokumentet som tidligere er sendt helseforetakene. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

Sak 075/02 O: Administrerende direktørs redegjørelse 
 

1. Status HF 
a. Styrearbeid – status budsjettarbeid – tiltak Helse Bergen 

(vedlegg: brev fra  Helse Vest til Helse Bergen) 
b. Status, strategiarbeid 
c. Budsjettprosessen 2003 
d. Justering av avtalene for 2002 
e. Ventetider/korridorpasienter (vedlegg: brev fra Helse Vest til 

alle HF) 
 
 

2. Status RHF 
a. Styreansvarsforsikring (vedlegg: notat fra HD til Helse Vest) 
b. Foretaksmøte HF –   Styreleder gis fullmakt til å gjennomføre 

foretaksmøtene i HFene. 
c. Gjennomføring av brukerundersøkelser og rapport på 

kvalitetsindikatorer (vedlegg: notat fremlegges i møtet) 
 

3. Statsråden sitt besøk i Helse Bergen 

  Side 3 av 5 



 

4. Møte med Departementet (vedlegg: brev fra styrelederne i de 5 
RHF-ene til statsråden  

         (Unntatt offentlighet – Offentlighetsloven § 6.2) 
 

5. Brukerutvalget  
Styret er innstilt på at medlemmer av det regionale brukerutvalget blir 
innvilget møtegodtgjørsle samt kompensasjon ved tapt arbeidstid.  
Administrasjonen utarbeider retningslinjer. 
 

6. Seminar for styra i Helse Vest (vedlegg: notat fra Helse Vest/personal 
og organisasjonsavdelingen). 
 

7. Studietur for styret 
Styret ønsker at administrasjonen arbeider videre med et utkast til 
program for studietur (notat utdelt i møtet). 
 

8. Dialog lokale og regionale myndigheter 
 
 

Sak 076/02 B: Hit & Run rapporten 
 
   Kommentar: 
   Rapporten er et resultat av arbeidet som ble igangsatt høsten 2001 for å  
   avklare hvilke IT-områder som skal koordineres  på tvers av regionene. 
 
   Vedtak: 

1. Helse Vest RHF gir sin tilslutning til videre deltagelse i prosjekter 
initiert av Hit & Run 

2. Helse Vest RHF viderefører arbeidet med eget regionalt nett 
3. Styret ber om at kost-/nytteforholdet belyses samt at det synliggjøres 

hvem som skal dekke kostnadene  
4. Administrerende direktør i Helse Vest RHF får fullmakt til oppfølging 

og gjennomføring av det videre arbeidet 
 
Sak 077/02 O: Farmasistudium i Bergen 
 
   Saken trukket fra sakskartet 
 
 
Sak 078/02 O: Strategiprosessen 
 
   Kommentar: 

Med bakgrunn i tidligere styresaker, notat og muntlige redegjørelser, ble 
styret gitt en oppdatering på arbeidet som har foregått etter styremøtet i 
juni. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
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Sak 079/02 O: Prosjekter, personal- og organisasjon 
U.Off. § 6.2  
 
   Kommentar: 

I saken blir det foreslått å starte i alt 6 prosjekt innen dette området.  En 
foreløpig beskrivelse av prosjektene ble lagt fram. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 

Sak 080/02:  Eventuelt 
 
   Møteplan 2003 
   Styret ber om at forslag til møteplan våren 2003 blir lagt fram i neste møte. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ref. Bjørg Sandal 
Stavanger, 27. august 2002 

 
 

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

  


