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Bakgrunn 
 
Funksjonsfordelingsprosjekt delrapport om akuttfunksjoner har etter offentliggjøringen blitt 
omfattet med stor interesse og engasjement fra mange hold.  I denne saken fremlegges 
opplegg for den videre prosess frem mot sluttbehandling i styret for Helse Vest RHF. 
 
Kommentarer 
 
Funksjonsfordelingsprosjektet er et delprosjekt i strategiprosessen i Helse Vest RHF.  Det 
vises i den sammenheng til de redegjørelser som er gitt i styrets møter om fremdrift og 
realiteter i arbeidet.  Prosjektgruppen har nedsatt i alt 4 arbeidsgrupper som har avgitt 
delrapporter.  Disse delrapportene er: 
 

- Akuttfunksjoner i Helse Vest 
- Beskrivelse av nå-situasjonen i Helse Vest 
- Forskningsstrategi Helse Vest 
- Kriterier for kompetansesentra i Helse Vest 

 
I tillegg har prosjektgruppen behandlet en rekke forhold der det ikke har vært nedsatt egne 
arbeidsgrupper. 
 
En samlerapport med oppsummering og konklusjon på de nevnte delrapporter og det øvrige 
arbeid vil bli sluttbehandlet i prosjektgruppen 31.01.03.  Det legges videre opp til at 
prosjektgruppens anbefaling forelegges styringsgruppen i et berammet møte 03.02.03.  
Administrerende direktør vurderer situasjonen dit hen at det er forslagene knyttet til fremtidig 
organisering av akuttfunksjonene inklusive fødselsomsorgen som er det kontroversielle i 
prosjektet.  Så langt tyder alt på at de øvrige forhold som er til behandling vil få bred støtte i 
helseforetaksgruppen.  
 
Når det gjelder akuttfunksjonene,  bygger arbeidsgruppen på Stortingets vedtak i 
behandlingen av akuttmeldingen (innstilling S. nr 300 (2000)).  En har i arbeidet også støttet 
seg på anbefalinger fra Nasjonalt Råd for fødselsomsorgen. 
 
Administrerende direktør vil også henvise til føringer som er gitt på dette felt i 
styringsdokumentet (3.2.10 – strukturelle tiltak). 



 

 
 
Gjennomgangen av akuttfunksjonene er ytterligere komplisert ved at det parallelt med det 
regionale prosjekt er prosesser i det enkelte helseforetak og at disse ikke har vært samordnet 
på en tilstrekkelig måte.  Ideelt sett burde regionale overordnede retningslinjer for 
organisering og dimensjonering av akuttfunksjonene på regionalt nivå være vedtatt før 
arbeidet med lokale tilpasninger startet opp.  Slik saken nå står, tilrås at det videre arbeid 
baseres på en samordning, der overordnede prinsipper vedtatt av styret i HelseVest RHF 
legges til grunn og der den konkrete tilpasning avklares på helseforetaks nivå. 
 
Statsråden har på spørsmål i spørretimen og svart at det blir lagt opp til en formell høring før 
endelig beslutning fattes. 
 
Involvering og dialog 
 
I styringsdokumentet for 2003 understreker Helsedepartementet også behovet for å skape en 
åpenhetskultur som danner grunnlag for beslutninger og gjennomføring av tiltak. 
Departementet ber de regionale helseforetakene om å utvikle et omdømme som skaper tillit i 
befolkningen og som kan gi foretakene en offensiv posisjon i samfunnet.  
Disse hensynene er grunnleggende viktige i forbindelse med de omfattende endringene som 
blir foreslått i Funksjonsfordelingsprosjektet. 
 
På denne bakgrunn gjennomføres to hovedaktiviteter i forhold til dialog og involvering i 
tilknytting til Funksjonsfordelingsprosjektet: 

- A) Dialogmøter 
- B) Formell høringsrunde 

 
Foreløpig skisse for videre framdrift: 
 

- 31. januar: Prosjektgruppa i Funksjonsfordelingsprosjektet behandler endelig 
prosjektrapport. 

- 3. februar: Styringsgruppa for Funksjonsfordelingsprosjektet behandler 
prosjektrapport. 

- 22. februar: Styret i Helse Vest behandler hvilke prinsipp og standarder som skal ligge 
til grunn for framtidig fordeling av akuttfunksjoner i helseforetakene. 

- Helseforetakene gjør tilpassinger til lokale forhold 
- Formell høring i definerte målgrupper (kommuner, fylker, brukerutvalg) 
- Dialogmøter 
- April / mai: Behandling i styrene i helseforetakene 
- Mai / juni: Endelig behandling i styret i Helse Vest. 
- Foretaksmøte i Helse Vest RHF dersom behovet er tilstede. 

 
 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken legges fram for styret til drøfting.  
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