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Bakgrunn 
 
Den statlige overtakelsen av det samlede fylkeskommunale sektoransvaret for rusmiddelmisbrukere 
innebærer at vedtektene til de berørte helseforetak bør endres slik at de nye ansvarsområder blir 
synliggjort. Dette kan gjøres ved å endre vedtektene slik at det fremgår av disse at helseforetaket har 
ansvar for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk. Som følge av ansvarsoverføringen 
foreslås det i tillegg en mindre endring i vedtektenes § 5 siste ledd siste punktum. Tilsvarende endringer 
er foretatt i Helse Vests vedtekter.  
 
Overføringen av ansvaret for syketransportordningen innebærer at virksomheten ved de tre 
kjørekontorene som trygden har drevet i vår region er blitt overført til den virksomheten helseforetakene i 
vår region har på AMK/ambulanse/transportområdet. Denne ansvarsoverføringen bør gjenspeiles i 
helseforetakenes vedtekter for å tydeliggjøre det nye ansvarsområdet. Endringen kan gjøres ved at 
syketransportoppgaven legges til oppgavene ambulansetjeneste og nødmeldetjeneste i opplistningen over 
hva som er helseforetakets oppgaver, jf. vedtektenes § 5. Tilsvarende endring er foretatt i Helse Vests 
vedtekter. 
 
Som følge av ikrafttredelsen av den nye bioteknologiloven er pkt. 4 i vedtektens § 8 første ledd som 
omhandler avhending av biologisk materiale og samarbeid med kommersielle aktører om bruk/utnyttelse 
av slikt materiale, blitt overflødig. Det foreslås derfor at bestemmelsen slettes. Tilsvarende endring er 
foretatt i Helse Vests vedtekter. 
 
 
Kommentarer 
 
Endringer i § 5 (gjelder Helse Fonna, Helse Bergen, Helse Førde og Helse Stavanger) 
 
I § 5 Hovedoppgaver gjøres endringer i tredje og siste ledd. 
 
§ 5 tredje ledd har følgende ordlyd: 
 
Hvilke oppgaver som skal ivaretas av Helse xx HF og omfanget av disse defineres av Helse Vest RHF i 
den årlige bestillingen, og vil blant annet innbefatte: 
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 somatisk helsetjeneste  
 psykisk helsevern  
 tiltak for rusmiddelmisbrukere innen spesialisthelsetjenesten  
 laboratorie- og radiologiske tjenester  
 ambulansetjeneste og nødmeldetjeneste  
 helsefremmende og forebyggende arbeid  
 helsemessig og sosial beredskap  
 rehabilitering og habilitering  
 

 
Forslag til ny ordlyd: 
 
Hvilke oppgaver som skal ivaretas av Helse xx HF og omfanget av disse defineres av Helse Vest RHF i 
den årlige bestillingen, og vil blant annet innbefatte: 

 
 somatisk helsetjeneste  
 psykisk helsevern  
 tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk  
 laboratorie- og radiologiske tjenester  
 syketransport, ambulansetjeneste og nødmeldetjeneste  
 helsefremmende og forebyggende arbeid  
 helsemessig og sosial beredskap  
 rehabilitering og habilitering  
 

 
 
§ 5 siste ledd har følgende ordlyd: 
 
Helse xx HF skal, innenfor sitt ansvarsområde, søke nødvendig samarbeid med og veiledning overfor 
kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- og 
sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til fylkeskommunale samarbeidspartnere som blant 
annet barnevern- og russektor, samt i forhold til andre aktuelle statlige ansvarsområder. 
 
 
Forslag til ny ordlyd: 
Helse xx HF skal, innenfor sitt ansvarsområde, søke nødvendig samarbeid med og veiledning overfor 
kommunene, både administrativt og klinisk, slik at pasientene sikres et helhetlig helse- og 
sosialtjenestetilbud. Det samme gjelder i forhold til samarbeidspartnere som blant annet det statlige 
barne- og familievern, samt øvrige aktuelle statlige ansvarsområder. 
 
 
 
Endring i § 8 Vedtak som skal treffes av foretaksmøtet (gjelder Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna 
og Helse Stavanger 
 
Foretaksmøtet for Helse Vest RHF vedtok den 26. mars 2004 å ta bort en bestemmelse som vedtektsfestet 
plikten til å forelegge saker vedrørende avhending av biologisk materiale eller samarbeid med 
kommersiell aktør om bruk/utnyttelse av slikt materiale, for foretaksmøtet. Bestemmelsen anses 
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overflødig som følge av vedtakelsen og ikrafttredelsen av bioteknologiloven. Tilsvarende endring foreslås 
gjennomført i helseforetakets vedtekter. 
 
§ 8 første ledd har følgende ordlyd: 
 
Foretaksmøtet i Helse Vest RHF skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av vesentlig eller 
prinsipiell betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk eller samfunnsmessig, jf. 
helseforetaksloven § 30. Det gjelder blant annet saker som: 
 
1. utskilling av større deler av virksomheten  
2. deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette 
3. omfattende endringer i tjenestetilbudet 
4. avhending av biologisk materiale eller samarbeid med kommersiell aktør om  
    bruk/utnyttelse av slikt materiale. 
 
Forslag til ny ordlyd: 
 
Foretaksmøtet i Helse Vest RHF skal treffe vedtak i alle saker som antas å være av vesentlig eller 
prinsipiell betydning helsepolitisk, forskningspolitisk, utdanningspolitisk eller samfunnsmessig, jf. 
helseforetaksloven § 30. Det gjelder blant annet saker som: 
 
1. utskilling av større deler av virksomheten  
2. deltakelse i omfattende samarbeid eller vesentlige endringer i dette 
3. omfattende endringer i tjenestetilbudet 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
De foreslåtte vedtektsendringene fremmes for foretaksmøtet i de aktuelle helseforetak innen utgangen av 
juni måned 
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