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Funksjonsfordelingsprosjektet - videre prosess og fremdrift Funksjonsfordelingsprosjektet - videre prosess og fremdrift 
  
Det vises til brev datert 24.01.01 med orientering om styrevedtak i Helse Vest RHF 
vedrørende prosess og fremdrift for funksjonsfordelingsprosjektet. 
Det vises til brev datert 24.01.01 med orientering om styrevedtak i Helse Vest RHF 
vedrørende prosess og fremdrift for funksjonsfordelingsprosjektet. 
  
Helse Vest har fått tilbakemeldinger som kan tyde på at den beskrevne prosess og fremdrift 
ikke er klart nok beskrevet og kan misforstås. For å sikre en ensartet gjennomføring av 
prosessen i helseforetakene, vil vi her presisere hva styret i Helse Vest har lagt til grunn for 
den videre behandling av prosjektet. 
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prosessen i helseforetakene, vil vi her presisere hva styret i Helse Vest har lagt til grunn for 
den videre behandling av prosjektet. 
  
Styringsgruppen for funksjonsfordelingsprosjektet skal sluttbehandle prosjektrapport i møte 
den 03.02.03. Denne rapporten oppsummerer det arbeidet som er gjort i 
funksjonsfordelingsprosjektet.  
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Styret i Helse Vest RHF skal i ekstraordinært styremøte den 17.02.03 med utgangspunkt i 
styringsgruppens anbefalinger behandle prinsipper og standarder for fremtidig fordeling av 
akuttfunksjoner i helseregionen.  
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RHF-styrets vedtak skal danne grunnlag for helseforetakenes videre arbeid med saken.  RHF-styrets vedtak skal danne grunnlag for helseforetakenes videre arbeid med saken.  
  
Helseforetakene skal vurdere de lokale forhold med bakgrunn i de prinsippene som er 
trukket opp av styret, og fremme forslag til lokale løsninger i helseforetakene. 
Helseforetakene må ta stilling til om en ønsker styrebehandling av forslag til 
omorganisering av akuttfunksjoner før en sender helseforetakets forslag til organisering

Helseforetakene skal vurdere de lokale forhold med bakgrunn i de prinsippene som er 
trukket opp av styret, og fremme forslag til lokale løsninger i helseforetakene. 
Helseforetakene må ta stilling til om en ønsker styrebehandling av forslag til 
omorganisering av akuttfunksjoner før en sender helseforetakets forslag til organisering 
ut på høring. I tillegg til høring skal det gjennomføres dialogmøter med kommuner/ 
fylkeskommuner og evt. interessegrupper. Med bakgrunn i høringsuttalelsene må saken 
legges frem for styret i helseforetakene, med påfølgende oversendelse til Helse Vest. 
 
Styret i Helse Vest får saken til endelig behandling i møte 16.06.03. 
Eventuelt foretaksmøte i Helse Vest RHF før sommerferien uke 25/26. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Herlof Nilssen 
adm. direktør      Helge E. Bryne 
        viseadm. direktør 
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