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Styrer er oppnevnt for de seks helse-
foretakene i Helse Nord. Ett av dem
skal ledes av Ellen B. Pedersen, 
kommunelege I i Øksnes.

Etter et styremøte i det regionale helsefore-
taket Helse Nord er det klart at leger er re-
presentert i alle de seks lokale helseforeta-
kene, bortsett fra det som omfatter sykehus-
apotekene (1). 

Det er i helseforetaket NorTro at kommu-
nelege I i Øksnes, Ellen B. Pedersen, er ut-

nevnt til styreleder. Andre leger som er ut-
nevnt til medlemmer, er Erik Langfeldt,
kommunelege I, Nordkapp (Helseforetak
Finnmark), Anne Hensrud, kommunelege,
Bardu (Helseforetak RiTø), Siv Kvernmo,
psykiater, Karasjok (Helseforetak RiTø),
Morten Bain, kommunelege I, Vågan (Hel-
seforetak NSS: Nordland Sentralsykehus,
Nordland psykiatriske sykehus, Lofoten sy-
kehus), Lars Vorland, overlege, Mikrobiolo-
gisk avdeling, Regionsykehuset i Tromsø
(Helseforetak NSS), Truls Myrmel, over-
lege, Avdeling for hjerte-, lunge- og karkir-

urgi, Regionsykehuset i Tromsø (Helsefore-
tak Helgeland).

De ansattes representanter, tre i hvert
styre, vil være klart på et senere tidspunkt. 

Direktørstillingene for de nye foretakene
er nå utlyst.
– Anne Ringnes, Tidsskriftet
anne.ringnes@legeforeningen.no

Litteratur 
1. www.dep.no/shd/sykehusreformen/helseforeta-
kene/nord/030071-990096/index-dok000-b-n-a.html
(19.10.2001).

Styrer for helseforetakene i Nord-Norge

Styret i Helse Vest har vedtatt prin-
sipper for en overordnet styrings-
modell mellom det regionale helsefore-
taket og de enkelte helseforetakene.

Modellen klargjør en rollefordeling som in-
nebærer at det regionale helseforetaket be-
stiller tjenester fra helseforetakene, som ut-
fører disse i henhold til inngåtte avtaler. 

Helse Vest har ansvar for det samlete tje-
nestetilbudet i regionen og for at overordnete
helsepolitiske målsettinger blir ivaretatt. Ved
bestilling av tjenester fra helseforetakene
skal det fremgå hvilke oppgaver hvert fore-
tak skal utføre, og hvor stor aktiviteten skal
være. Helse Vest skal også organisere sam-

arbeid med andre regionale helseforetak, pri-
vate institusjoner og tilbydere av spesialis-
thelsetjenester i utlandet. Helseforetakene
skal utføre de tjenestene det regionale helse-
foretaket bestiller. 

Mye skal på plass
Styret har også vedtatt instruks for admini-
strerende direktør i Helse Vest. Sivilingeni-
øren Herlof Nilssen (43) er ansatt i stillingen.
Han har blant annet vært rådmann i kommu-
nene Sveio og Randaberg, og kommer fra
stillingen som administrerende direktør i Ha-
gaNor Reiser AS. 

Administrasjonen for det regionale helse-
foretaket er under oppbygging i Stavanger. I

regionen blir det fire foretak som følger geo-
grafiske grenser med hovedkontorer i Førde,
Bergen, Haugesund og Stavanger. 

Helse Vest får ca. 12 500 ansatte, drifts-
budsjettet i 2002 blir på ca. 12 milliarder kro-
ner og omfatter de institusjoner og virksom-
heter som til nå har vært eid av fylkeskom-
munene i Rogaland, Hordaland og Sogn og
Fjordane. 
– Stine Bjerkestrand Nesje, Nettredaksjonen
stine.nesje@legeforeningen.no

Ansvarsforholdene for Helse Vest er klare

A Scalpella er blandakoret på medisin-
studiet i Oslo. I oktober feiret de sitt
femårsjubileum med konsert.

Prestasjonene vitner om en modenhet og er-
faring som er mer enn en femåring verdig.
Korhistorien begynte da en gjeng sangglade
medisinstudenter bestemte seg for å starte et
kor. Fra før av hadde studentene både et jen-
tekor og et guttekor, men blandakor mang-
let. Harald Fredrik Ulltveit-Moe ville fylle
tomrommet, og ble korets første dirigent. 

Selv om korets historie er temmelig kort,
har den ikke manglet høydepunkter. Kor-
gjengen ble headhuntet til å synge i konfir-
masjon hos Jahn Teigen. Våren 2000 drog
koret til Roma, og opptrådte der de fant det
for godt. Julekonsertene i Gamle Aker kirke
er allerede blitt en kjær tradisjon for mange.
I fjor satte de opp «Gloria» av Vivaldi sam-

men med orkester, og det var en opplevelse
for de heldige tilhørerne.

Jubileumskonserten gav publikum godbi-
ter fra korets repertoar, som spenner over alt
fra jazz og «The Real Group» til folketoner
og klassisk. Konserten ble holdt på det ny-
åpnede utestedet «Route 66», og mange lurte
på hvorfor nettopp dette stedet ble valgt. Da
konserten var over og festen kunne begynne,
kunne nemlig stedets DJ entusiastisk fortelle
at her ville det kun bli spilt swing, køntri og
linjedans. Det ble en annerledes fortsettelse
etter en elegant konsert.
– Marit Tveito, Universitetet i Oslo

A Scalpella – talentfull femåring

Anders Backer-Grøndahl introduserte Pippi-pot-
purriet. Foto M. Tveito
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