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Bakgrunn
Det vises tidligere styresak 25/02 B, 43/02 D og notat til styremøte 27.05.02
Det gis her en orientering om det videre arbeidet.

Kommentarer
1. Administrative støttefunksjoner
Det arbeides med samordning av administrative støttefunksjoner innen:






innkjøp
eiendom
IT
økonomi og
likviditetsstyring

Arbeidet er godt i gang, og alle gruppene har vært igjennom en kartlegging av dagens
situasjon. Det gjelder økonomi- og personellressurser og organisering.
Ulike tiltak og samordningsmodeller vurderes innenfor de ulike områdene.
Fremdriften i gruppene er i samsvar med tidsplan og alle gruppene vil fremme sine forslag i
løpet av august 2002.
Det er lagt vekt at gruppene løpende skal fremme forslag om iverksetting av tiltak. Det gjelder
særlig innen innkjøp. Her er det under utarbeidelse konkurransegrunnlag for telefonitjenester.
2. Funksjonsfordeling
Funksjonsfordelingsprosjektet hadde første møte 12. juni 2002. En representant for
Universitetet i Bergen deltar i prosjektgruppen.

Det var enighet om å etablere en felles plattform basert på kartlegging av:




dagens tjenestetilbud – styrke og svakheter
regionsfunksjoner, flerregionale funksjoner, landsfunksjoner og kompetansesentre
forskning i helseregionen

Dette arbeidet startes opp umiddelbart.
I neste omgang vil det bli trukket opp et utviklingsperspektiv - utvikling i tilbud/behov i et 5års og 10-års perspektiv.
Det er i første omgang aktuelt med følgende arbeidsgrupper:







utarbeidelse av strategi for forskning og utdanning
fremtidsanalyse (horizon scanning) (permanent gruppe
utvikling av felles systematikk knyttet til utprøvende behandling og ibruktaking av ny
teknologi
akuttfunksjonene
bruk av døgnopphold i psykiatrien
lands-, flerregionale funksjoner og kompetansesentre

Det var enighet om å innhente/utarbeide følgende til neste møte:





Felles grunnlagsdata
Systematikk for innhenting og registrering av forskningsaktivitet
Prinsipper/kriterier for akuttfunksjoner innen føde/gyn, kirurgi og medisin
Oversikt over landsfunksjoner, flerregionale funksjoner, regionfunksjoner og
kompetansesentre

Spørsmål om felles guidelines/behandlingsprotokoller ble også drøftet. Det ble i første
omgang enighet om å sende ut Retningslinjer for retningslinjer til deltakerne.
I forbindelse med spørsmål om horizon scanning og utprøvende behandling ble også eventuell
bestilling og orientering fra SMM (Senter for medisinsk metodevurdering) vurdert.
Det etableres et sekretariat. I tillegg vil det aktuelt med bistand fra helseforetakene,
konsulenter og Sintef Unimed.
3. Overordnet foretaksplan
Det arbeides videre ut fra den skissen som tidligere er presentert med to 2-dagers samlinger
for RHF-styret, styreleder og nestleder HF-styrene og administrativ ledelse RHF og HF-ene.
Fire konsulentfirmaer har gitt tilbud om bistand til en slik prosess. Styringsgruppen vil oppta
nærmere forhandlinger med ett av disse firmaene.
Styringsgruppen har foreslått følgende datoer for de to samlingene:



Samling 1: 27. og 28. aug. 2002
Samling 2: 15. og 16. okt. 2002

4. Forholdet til private institusjoner
Fra de private institusjonene i helseregionen er det rettet en henvendelse om å delta i
strategiarbeidet, særlig funksjonsfordelingsprosjektet.
Styringsgruppen har ikke tilrådd dette men foreslår et eget opplegg for forholdet til de private
institusjonene.

Forslag til vedtak
Saken tas til orientering.

