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Det er leger i styrene i alle de fem 
regionale helseforetakene som skal ha
ansvar for sykehusdriften når staten
overtar eierskapet fra årsskiftet. 
Administrasjonene skal ligge i Hamar,
Skien, Stavanger, Stjørdal og Bodø.

President Hans Petter Aarseth er tilfreds med
at det er leger i alle foretaksstyrene. Det er i
tillegg tre representanter for de ansatte i hvert
styre. Disse kommer fra Norsk Sykepleier-
forbund, Norsk kommuneforbund/Helse- og
sosialforbundet og Legeforeningen. 

– Vi har hele tiden lagt vekt på at det må
være nødvendig medisinsk kompetanse i sty-
rene. Legeforeningen har bidratt med forslag
til kandidater, og det er gledelig at helsemi-
nisteren har sett at det er nødvendig med me-
disinsk kompetanse i styrene, sier Aarseth.
Han mener at Tore Tønne har gjort dristige
valg i sammensettingen av styrene, og un-
derstreker at det er svært positivt at han har
utpekt så mange leger som ordinære styrere-
presentanter. 

– Med et solid innslag av leger i styrene 
vil det være et bedre grunnlag for å få frem
de faglige premisser, sier Hans Petter Aar-
seth.

Alle sykehusene i en helseregion skal or-
ganiseres som foretak med egne styrer. En
oppgave for de regionale styrenes vil være å
etablere styrer for sykehusforetakene. 

Ny arbeidsgiverforening
De regionale helseforetakene får arbeidsgi-
veransvar for alle de 100 000 som er ansatt i
fylkeskommunene og ved statens sykehus.
Norsk arbeidsgiverforening for virksomhe-
ter med offentlig tilknytning (NAVO) er
valgt som arbeidsgiverorganisasjon for hel-
seforetakene. NAVO blir Legeforeningens
motpart når lønns- og avtaleverket skal utar-
beides. Med helseforetakenes over 100 000
ansatte blir dette den største gruppe arbeids-
takere NAVO etablerer avtaler med.
– Ellen Juul Andersen, Informasjonsavde-
lingen, – Stine Bjerkestrand Nesje, Nettred-
aksjonen

Sterk legerepresentasjon i helseforetakenes styrer

Tore Tønne har valgt administrasjonssteder som
ligger i en viss avstand fra regionsykehusene. Foto
T. Sundar

Styrene i de regionale helseforetakene
Administrasjonssted for regionalt helseforetak i 
Helseregion Sør (Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark,
Vestfold og Buskerud) blir Skien
I styret sitter: rådmann Nils Fredrik Wisløff, Asker (leder), ad-
ministrerende direktør Jon Jacobsen, Kristiansand (nestleder), uni-
versitetsrektor Kaare Norum, Oslo, generalsekretær Einfrid Halv-
orsen, Skien, lærer Anne Mo Grimdalen, Grimstad, seksjonsover-
lege Ingeborg Lyngstad Vik, Røyken, overlege Terje Keyn,
Porsgrunn (representant for de ansatte), intensivsykepleier Mor-
ten Falkenberg, Nøtterøy (representant for de ansatte), hjelpepleier
Anne Lise Krogh Robak, Horten (representant for de ansatte).

Administrasjonssted for regionalt helseforetak i  
Helseregion Øst (Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,
Oppland) blir Hamar
I styret sitter: direktør Siri Beate Hatlen, Bærum (leder), konsulent
Harald Norvik, Nesodden (nestleder), prof. emeritus dr. med. Bjarne
Waaler, Oslo, direktør Gro Balas, Oslo, fylkesrådmann Tor Berge,
Gjøvik, høyskolerektor Irene Dahl Andersen, Sarpsborg, seksjons-
overlege Kåre Løvstakken, Oppegård (representant for de ansatte),
sykepleier Kristin Rødahl, Oslo (representant for de ansatte), spesi-
alarbeider Egil Hverven, Oslo (representant for de ansatte).

Administrasjonssted for regionalt helseforetak i Helseregion
Vest (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane) blir Stavanger
I styret sitter: administrerende direktør Anne Kverneland Bogsnes,
Bergen (leder), sivilingeniør Arne Norheim, Sandnes (nestleder),
helse- og sosialsjef Anni Felde, Byrkjelo, pensjonist Steinar An-

dersen, Lund, prof. dr. med. Jon Lekven, Bergen, direktør Gerd
Kjellaug Berge, Selje, overlege Øyvind Watne, Førde (represen-
tant for de ansatte), avdelingssykepleier Inger Skjæveland, Stav-
anger (representant for de ansatte), spesialkonsulent Sverre
Ormøy, Stavanger (representant for de ansatte).

Administrasjonssted for regionalt helseforetak i 
Helseregion Midt-Norge (Møre og Romsdal, Sør-Trønde-
lag, Nord-Trøndelag) blir Stjørdal
I styret sitter: forskningsdirektør Paul Hellandsvik, Stjørdal (le-
der), administrerende direktør Gry Hege Sølsnes, Herøy (nestle-
der), divisjonsdirektør Kolbjørn Almlid, Verran, kommunejord-
mor Jonhild Joma, Trones, rektor Greta K. Herje, Ålesund, prof.
dr. med. Gunnar Bovim, Trondheim, overlege dr. med. Helge Haar-
stad, Trondheim (representant for de ansatte), anestesisykepleier
Ellen Marie Wøhni, Trondheim (representant for de ansatte), as-
sistent Ingegjerd S. Sandberg, Namsos (representant for de an-
satte).

Administrasjonssted for regionalt helseforetak i Helse-
region Nord (Nordland, Troms, Finnmark) blir Bodø
I styret sitter:  prof. dr. med. Olav Helge Førde, Tromsø (leder),
administrerende direktør Nils Moe, Bodø (nestleder), direktør El-
len Inga O. Hætta, Kautokeino, kommunelege I Daniel Haga, Alta,
administrerende direktør Åse Annie Opsjøn, Stokmarknes, ad-
ministrerende direktør Johan Petter Barlindhaug, Tromsø, assis-
tentlege Stig Arild Stenersen, Bodø, sykepleier Aud Lillian Ut-
strand, Hammerfest, hjelpepleier Gerd Kristiansen, Tromsø.


