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PROTOKOLL FRA STYREMØTE I HELSE VEST RHF 
 

 
Tid: Torsdag  29. januar  2004 –  kl 0830 – kl 1715 
Sted: Rica Forum Hotel, Gunnar Warebergs g 17, Tjensvoll 
 
 
Til behandling forelå: 
 
 
 
Saksliste:          
 
Sak 001/04 B Godkjenning av innkalling/dagsorden 
Sak 002/04 B Godkjenning av protokoll fra styremøtet 16.12.2003 
Sak 003/04 B Styringsdokument 2004 til Helse Vest 
Sak 004/04 B Styringsdokument 2004 til HF-ene m/bestilling 
Sak 005/04 B Økonomirapport november 2003 
Sak 006/04 O Budsjett 2004  - status 
Sak 007/04 B Budsjett 2004 – endelig inntektsramme 
Sak 008/04 B Budsjett 2004 – adm. i Helse Vest RHF    
Sak 009/04 B Likviditetslån private ideelle 
Sak  010/04 O Organisering Helse Vest RHF 
Sak 011/04 B Søknad om godkjenning som sykehus –  
   NKS Olaviken behandlingssenter 
Sak 012/04 O Kjøp av helsetjenester fra private kommersielle 
Sak 013/04 O Syketransportordningen 
Sak 014/04 O Administrerende direktør sin orientering 
Sak 015/04  Eventuelt   
 
 
 
 
Deltakere fra styret: Mai Vik, styreleder  
    Arne Norheim, nestleder  
    Jon Lekven 
    Anni Felde  
    Per Hanasand 
    Øyvind Watne 
    Aslaug Husa  
    Ingunn Finne 
     
 
Forfall:   Gerd Kjellaug Berge 
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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) 
 
 
 
Sak 001/04 B: Godkjenning av innkalling/dagsorden 
 
   Vedtak (enstemmig): 

1) Sak 010/04 O: Organisering Helse Vest RHF, utsettes til neste møte 
2) Pkt. 4 under sak 014/04 O: Adm.dir.orientering, flyttes til lukka del  
3) Nye punkt under sak 014/04 O: Adm.dir.orientering, lukka del: 

• Helse Bergen HF – økonomi 
• Rettssak Hordaland fylkeskommune 
• Pensjon 

   
 
 
 
 
Sak 002/04 B: Protokoll fra styremøtet 16.12.2003 
    
   Vedtak (enstemmig): 
   Styret godkjente og signerte protokollen. 
 
 
Sak 003/04 B Styringsdokument 2004 til Helse Vest 
 
   Kommentar: 

Helse Vest har 30.12.2003 fått tilsendt styringsdokument for 2004 fra 
Helsedepartementet.  Fokuset i dokumentet er knyttet til midler og 
ressursgrunnlag for Helse Vest for 2004 og tilhørende krav innenfor 
hovedoppgavene: pasientbehandling, utdanning, forskning og 
pasientopplæring.  Aktiviteten innen somatikk skal videreføres på omtrent 
samme nivå som i 2003.  Innen psykisk helsevern legges det til grunn økt 
aktivitet. 
 
Vedtak (enstemmig): 
1. Styringsdokument for 2004 til Helse Vest RHF tas til etterretning og 

legges bl.a. til grunn for styringsdokument til helseforetakene for 2004.  
 
2. Styret vil i tråd med brev av 15.01.2004 fra de administrerende 

direktørene i RHF-ene be om en utsatt frist for tilbakemelding på 
konkrete omstillingstiltak og at arbeidet skjer i nær dialog med 
departementet. 
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3. Styret vil fortsatt understreke at det er skjevfordeling mellom 
regionene, og vil be om at Hagenutvalgets konklusjoner blir lagt til 
grunn for framtidige budsjett. 

 
4. Styret forutsetter at avskrivingen knyttet opp til åpningsbalansen fullt ut 

dekker de faktiske avskrivinger, slik at ikke basisbevilgningen blir 
belastet med tilsvarende mindre frie midler til pasientbehandling. 

 
 
Sak 004/04 B: Styringsdokument 2004 til HF-ene m/bestilling 
 
   Kommentar: 

Styringsdokumentet er et sentralt virkemiddel i ivaretakelsen av ”sørge for” 
ansvaret.  Helseforetakene er de viktigste leverandørene av tjenestene som 
inngår i ”sørge for” ansvaret.  Styringsdokumentet skal også bidra til å 
videreutvikle helseforetakene/helseforetaksgruppen i tråd med overordnede 
mål og strategier for Helse Vest RHF som eier og konsernledelse for 
helseforetaksgruppen. 
 
Vedtak (enstemmig): 
 
1. Styret vedtok 29.01.2004 styringsdokument med bestilling for 2004 til 

Helse Bergen HF i samsvar med vedlagte forslag. 
 
2. Styret vedtok 29.01.2004 styringsdokument med bestilling for 2004 til 

Helse Stavanger HF i samsvar med vedlagte forslag. 
 

3. Styret vedtok 29.01.2004 styringsdokument med bestilling for 2004 til 
Helse Fonna HF i samsvar med vedlagte forslag. 

 
4. Styret vedtok 29.01.2004 styringsdokument med bestilling for 2004 til 

Helse Førde HF i samsvar med vedlagte forslag. 
 

5. Styret vedtok 29.01.2004 styringsdokument for 2004 til Apotekene 
Vest HF i samsvar med vedlagte forslag. 

 
 
 

Sak 005/04 B: Økonomirapport november 2003 
 
   Kommentar: 

Foretaksgruppen viser et resultat på minus 435,8 mill. kroner etter 
november 2003.   
 
Vedtak (enstemmig): 
 
Styret tar økonomirapport pr. 30. november 2003 til etterretning. 
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Sak 006/04 B: Status budsjett 2004 for helseforetakene.  (Saken ble omdefinert fra O-
sak til B-sak). 

 
   Kommentar: 
   I styringsdokument 2004 er det lagt inn krav om resultat i balanse i 2005 

og at resultatforbedring i 2004 må være av et slikt omfang at halvparten av 
effekten av de samlede omstillingstiltak som er nødvendig for å oppnå 
balanse i 2005 realiseres i 2004. 

 
   Vedtak (enstemmig): 
   Styret tar orienteringen til etterretning. 
 
   Det skal fremlegges et konsolidert budsjett 2004 for foretaksgruppen på 

førstkommende styremøte med utgangspunkt i de foreløpige kravene som 
er skissert i saken. 

 
 
 
Sak 007/04 B: Budsjett 2004 Helse Vest RHF og inntektsramme 2004  
 
   Kommentar: 
   Ved tildeling av inntektsrammen til helseforetakene legges det til grunn at 

en ikke deler ut mer midler enn det Helse Vest får fra staten.  Det er videre 
lagt til grunn at inntektsfordelingen til helseforetakene i størst mulig grad 
skal være fullstendig for å sikre foretakene et best mulig grunnlag for 
ferdigstillelse av sitt eget budsjett. 

 
   Vedtak (enstemmig): 
 

1. Budsjett 2004 for Helse Vest RHF godkjennes. 
Fordeling av inntektsramme på helseforetakene i Helse Vest 
godkjennes.  Detaljert bestilling legges i styringsdokumentet for 2004.  
 

2. Helseforetakene skal i 2005 budsjettere med et resultat i balanse.  I 
2004 skal helseforetakene budsjettere med et resultat som tar opp i seg 
om lag halvparten av de rasjonaliseringstiltak som er nødvendig for å 
oppnå et resultat i balanse. 

 
3. Tildeling av låneramme til helseforetakene i 2004 godkjennes. 

 
4. Administrerende direktør får fullmakt til å foreta endringer og 

eventuelle korrigeringer innenfor den gitte ramme.  Videre har 
administrerende direktør fullmakt til å fordele på helseforetakene og 
private aktører, budsjettposter som står med samlebeløp i Helse Vest 
RHF. 

 
5. På møtet i februar 2004 vil følgende bli behandlet: 

 
a. Konsolidert budsjett for foretaksgruppen 
b. Likviditetsbudsjett for foretaksgruppen 
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Sak 008/04 B: Budsjett 2004 – adm. i Helse Vest RHF 
 
   Kommentar: 

I styresak 111/03 B ble det signalisert at styret skulle få seg forelagt et 
detaljert budsjett for morselskapet i januar-styremøtet.  Budsjettet som nå  
legges fram har en totalramme på 61,2 mill. kr. 
 
Vedtak (enstemmig): 
Styret vedtar budsjett for administrasjonen i Helse Vest RHF innenfor en 
ramme på 61,2 mill. kr. 
 
 

Sak 009/04 B Likviditetslån private ideelle 
 
   Kommentar: 

Helse Vest disponerer i dag en samlet driftskredittramme på 820 mill. 
kroner.  I styringsdokumentet for 2003 omtaler Helsedepartementet 
forholdet til de private aktørers rammebetingelser knyttet til investeringer 
og likviditetsbehov.  Det er lagt til rette for å kunne ta opp driftskreditt via 
direkte lån fra Helse Vest for å dekke pensjonskostnad som overstiger 
budsjettforutsetningene for 2003. 
 
Vedtak (enstemmig): 
1. Styret gir administrerende direktør fullmakt til gjennom 

avtaleforhandling med de private aktører å legge til rette for 
likviditetslån begrenset oppad til pensjonsreguleringspremie (inkludert 
arbeidsgiveravgift) opparbeidet i årene 2002 og 2003. 

 
2. Likviditetslån skal ytes i tråd med de forutsetninger som er lagt til 

grunn i St. prp. Nr. 26 (2002-2003) samt de retningslinjer som er 
beskrevet i brev fra Helsedepartementet datert 18.10.2002 og 
12.12.2002. 

 
 
 
 

Sak 010/04 O: Organisering Helse Vest RHF 
 
   Vedtak: 
   Saken utsettes til februar-møtet. 
 
 
Sak 011/04 B: Søknad om godkjenning som sykehus – NKS Olaviken 

behandlingssenter 
 
   Kommentar: 
   NKS Olaviken Behandlingssenter er en privat institusjon som har avtale 

med Helse Vest RHF om tjenester inne psykisk helsevern.  Søknaden er 
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begrunnet i behovet for å ha en mer presis betegnelse på den virksomhet 
som allerede foregår.  Helse Bergen HF har ikke merknader til søknaden. 

 
   Vedtak (enstemmig): 

1. Helse Vest RHF har avtale med NKS Olaviken Behandlinssenter om 
spesialisthelsetjenester. 

 
2. Helse Vest RHF antar at godkjenning som privat sykehus ikke vil 

innvirke vesentlig på tilgang på helsepersonell. 
 

3. Dersom det blir gitt godkjenning er det viktig at private institusjoner 
gjennom avtale med regionalt helseforetak kan pålegges å delta i 
utdannings- og forskningsoppgaver. 

 
4. Helse Vest RHF har utover dette ingen merknad til at godkjenning gis 

forutsatt at andre forhold som her ikke er vurdert, er tilfredsstillende. 
 

 
 

 
Sak 012/04 O: Kjøp av helsetjenester fra private kommersielle 
 
   Kommentar: 

De regionale helseforetakene mottar ISF-refusjon ved kjøp av dagkirurgisk 
behandling hos privatpraktiserende avtalespesialister og godkjente private 
sykehus. Anbudsrunde er gjennomført og avsluttende forhandlinger er i 
gang.  Ny sak legges fram for styret så snart leverandører er valgt og 
avtaler inngått. 
 
 
Vedtak (enstemmig): 
 
Saken tas til orientering. 
 

 
 
Sak 013/04 O: Syketransportordningen 
    
   Kommentar: 

Stortinget vedtok medio november 2003 at regionale helseforetak skal 
overta ansvaret for syketransport og skyss av helsepersonell fra 
Rikstrygdeverket med virkning fra 1. januar 2004.  Helse Vest RHF er i 
budsjettet for 2004 tildelt 163,5 mill. kroner for å ivareta ansvaret for 
syketransport. Det er etablert et kjørekontor ved hvert av helseforetakene i 
regionen.  Rikstrygdeverket er definert som direktorat for 
syketransportordningen.  Helsedepartementet legger opp til en kvartalsvis 
rapportering fra de regionale helseforetak. 
 
Vedtak (enstemmig): 
Saken tas til orientering.  
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Sak 014/04 O: Administrerende direktørs orientering – åpen del 
 
 

1. Status HF – orientering 
a. Helse Førde: 

Status oppstart ungdomspsykiatrisk døgnavdeling 
Full aktivitet fra august 2004. Finansieringen for 2004 er 
avklart.  
 

b. Helse Fonna: 
Psykiatri – Bjødnateigen 
Alle pasientane blir sikra eit godt tilbud før nedbygging.  
Interkommunalt samarbeid er under etablering.  

      
c. Helse Førde: 

Nytt styremedlem 
Arvid Ullebø er valgt til nytt styremedlem. 
  

 
2. Statsbudsjett 2005 

a. Aktivitet for å ivareta ”sørge-for-ansvaret” – brev fra RHF-ene 
til Departementet datert 22.01.2004. 

b. Utfordringar knytta opp til skeivfordeling, kodeforbetring og 
DRG-pris – jfr. side 2 og side 3 i sak 007/04 B.  

 
 

3. Høgspesialiserte funksjonar 
Det er nedsatt en nasjonal arbeidsgruppe med to representanter 
fra hvert RHF.  Gruppen ledes av Helge Bryne. 
 
 

   
 
5. Møte med Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane 

fylkeskommunar 
Helse Vest har hatt møte med Hordaland fylkeskommune og 
Rogaland fylkeskommune.  Møte med Sogn og Fjordane 
fylkeskommune er fastsatt til 11. mars 2004.  
 
 

6. Klage på offentlige anskaffelser – dagkirurgi 
  Notat datert 28.01.2004 ble utdelt i møtet. 
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Sak 014/04 O: Administrerende direktørs orientering – lukka del 

(basert på reelle og saklige behov, jfr. styringsdokument pkt. 3.2.2 første 
del, samt off.lovens § 5 – interne dokument/intern saksførebuing) 

 
4. Økonomiske utfordringar ved overtaking av rusvernet frå 01.01.04 

Notat datert 26.01.04.  Budsjettrammen for institusjonene er en 
utfordring.  Avtaleformatet må standardiseres.  
Rusverninstitusjonene blir å anse som de private ideelle. 
 

7. Status HF – orientering 
a. Helse Førde: 

Etablering av nærsjukehus i Florø – rapport vedlagt 
Helse Førde overtar ansvaret for videre arbeid med prosjektet. 
 
Omgjering av fødeavdeling i Lærdal – rapport vedlagt 
 

b. Helse Stavanger: 
Personalsituasjonen jfr. brev frå Helse Vest til ei legegruppe 
ved Helse Stavanger HF – brevet datert 13.01.2004 er vedlagt 
 

8. Private ideelle – status forhandlinger – utsatt til neste møte 
 
9. Lønnsforhandlingar 2004 – utsatt til neste møte 

 
10. Helse Bergen HF – økonomi 

      
11. Rettsak Hordaland fylkeskommune  
   
12. Pensjonssaker 
 
 
   

 
 
Sak 015/04:  Eventuelt 
 

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.  
 
 
 
 
 

         
 
      Ref. Oddny Sandvik 

Stavanger, 2. februar  2004 
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____________________  _____________________  ________________ 
           Mai Vik            Arne Norheim        Anni Felde 
         Styreleder     Nestleder 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________  _____________________           ________________ 
      Per Hanasand     Jon Lekven            Gerd Kjellaug Berge 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________  _____________________  ________________ 
      Øyvind Watne             Ingunn Finne       Aslaug Husa
  


