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Bakgrunn 
 
 I sin innledning til idédugnaden fokuserte styrets nestleder på betydingen av å ha pasienten i 
fokus i alt utviklings- og forbedringsarbeid. Styrets diskusjon er i protokollen sammenfattet i 
seks fokusområder: 
 

1. Administrativt personell 
 - Status etter 01.01.02 sammenlignet med tidligere. 

 - Gjennomgang av administrative tjenester på HF-nivå. 
2. Ventelister. 
3. Brukerundersøkelser. 
4. Pasientansvarlig lege. 
5. Bedre utnyttelse av personell/skiftordning. 
6. Forholdet mellom offentlig tjeneste og privatpraktiserende praksis. 
 

Kommentarer 
Forslag til oppfølging er i det følgende satt opp punktvis på tilsvarende måte. 
 
 1. Administrativt personell 

 - Status etter 01.01.02 sammenlignet med tidligere. 
 - Gjennomgang av administrative tjenester på HF-nivå. 

 
 I de tre fylkeskommunene ble det registrert til sammen 141, 35 årsverk knyttet til 

spesialisthelsetjenesten. Av disse årsverkene er til sammen 67.5 overført til 
helseforetaksgruppen (4 til Helse Vest RHF og 63, 5 til helseforetakene). De ansatte 
som ikke er overført til helseforetaksgruppen, er ivaretatt av Helsedepartementet innen 
rammen av omstillingsavtalen. Det skal påpekes at pasientombudene ikke er med i 
antall stillinger overført til helseforetakene, da disse fortsatt er ansatt i 
fylkeskommunene. Legges der til grunn en nyrekruttering på 16 stillinger i tillegg til 
de overførte til Helse Vest RHF, innebærer dette at antallet administrative årsverk i 
forbindelse med selve reformen er redusert med 57.85 (141.35 – 83.5).  

 
Overfor helseforetakene er det stilt krav om snarlig effekt av fusjonsprosessene 
spesielt når det gjelder administrative funksjoner. Resultatet av dette arbeidet 
forutsettes det redegjort fortløpende for i ordinær rapportering. 



 

 
2. Ventelister. 

Det vises her til egen sak om oppfølgingsarbeidet. 
 

3. Brukerundersøkelse. 
I styringsdokument og avtaler med helseforetakene er gjennomføring av en årlig 
brukertilfredshetsundersøkelse lagt inn som et sentralt element. Det er  etablert et 
samarbeid på RHF nivå med sikte på valg av et felles kvalitetsindikator system. 
Det er i den sammenheng med tanke på nødvendig ekstern bistand, avholdt eget 
møte med aktuelle forskningsinstitusjoner. Helse Vest RHF vil innen 15.03.02 
innkalle representanter for brukerorganisasjonene og helseforetakene der en på 
bred basis vil drøfte brukermedvirkning og oppgavene som bør legges til det 
regionale brukerutvalg ( jfr. styringsdokumentene). I denne sammenheng vil en og 
få avklart brukerorganisasjonenes medvirkning i den endelige utarbeidelse av 
malen for brukertilfredshetsundersøkelsen. Opplegget for brukerundersøkelsen 
forutsettes å være klart innen 31.05. 2002.  

 
4. Pasientansvarlig lege. 
Oppfølgingen av denne lovhjemlede ordningen forutsettes ivaretatt i det enkelte 
helseforetak. Status vil bli overvåket gjennom brukertilfredshetsundersøkelsen. 

 
5. Bedre utnyttelse av personell/skiftordning. 
På dette punkt forutsettes også helseforetakene å ha sterk fokus. Mulighetene  for 
fleksibilitet på dette feltet vil i betydelig grad være styrt av overenskomstene. Det 
forutsettes at dette hensyn vektlegges av NAVO og at tilsvarende fokus has i 
forhandlingene om lokale overenskomster. 

 
6. Forholdet mellom offentlig tjeneste og privatpraktiserende praksis. 
I styringsdokumentet til helseforetakene er det tatt inn at helseforetakene ikke kan 
opprette deltidshjemler for privatpraksis utenfor helseforetakene. Helse Vest RHFs 
syn er at en må tilstrebe overenskomster som sikrer full fokus på innsatsen for 
hovedarbeidsgiver eller fullt fokus på privatpraksis. Dagens kompliserte opplegg 
med kombinasjonsordninger anses tile fremtidsrettet. 

 
De forslag og synspunkter som fremkom i  idedugnaden vil i tillegg inngå i det 
overordnede strategiarbeid og derigjennom fulgt opp i styrets strategiseminar.  
 
FORSLAG TIL VEDTAK 
 
Saken tas til orientering. 
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