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Bakgrunn 
Med bakgrunn i styringsdokument for Helse Bergen HF 2003 og bestilling til Haraldplass 
Diakonale sykehus AS for 2003 skal det gjennomføres et prosjekt for å se på oppgavedeling 
mellom Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale sykehus AS. 
 
Det er overfor partene lagt til grunn at styret for Helse Vest RHF godkjenner mandat. Det 
fremlegges her på denne bakgrunn forslag til en kort prosjektbeskrivelse med mandat. 
 
Kommentarer 
Prosjektet er etablert, og prosjektgruppen har drøftet og gitt innspill til mandat for arbeidet.  
 
Prosjektet skal gjennomgå dagens situasjon og utviklingsperspektiver. På bakgrunn av dette 
skal det gis en vurdering av hva som er en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom 
institusjonene med konkrete forslag som kan gjennomføres på kort og lang sikt. 
  
Prosjektet skal gjennomføres innen 1. okt 2003.  
 
Det er behov for ekstern konsulentbistand. Det er imidlertid ikke tatt stilling til dette 
foreløpig. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Forslag til prosjektbeskrivelse med mandat for funksjonsfordelingsprosjekt mellom Helse 
Bergen HF og Haraldsplass Diakonale sykehus AS godkjennes. 
 
 



 

Funksjonsfordeling mellom Helse Bergen HF og Haraldplass Diakonale 
sykehus AS – prosjektbeskrivelse 
  

1. Mål for prosjektet 
 

Med bakgrunn i Helse Vest sitt sørge for ansvar er hensikten med prosjektet å 
gjennomgå oppgavedelingen mellom Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale 
sykehus AS, og særskilt se på parallelle funksjoner ved disse virksomhetene. 
Prosjektet skal vurdere eventuelle endringer som kan føre til bedre service og 
kvalitativt bedre tjenester til befolkningen, og oppnå en bedre utnyttelse av ressursene. 
Disse tre elementene skal vektlegges i alle deler av arbeidet. 

 
HDS forutsettes samlet sett å ha en total drift på dagens nivå etter eventuelle 
endringsforslag. 

 
2. Mandat 
 

Prosjektgruppen skal: 
 

 Kartlegge tilbud/behov for aktuell befolkning og utviklingstrekk 
 

Det utarbeides en beskrivelse av nåsituasjonen i forhold til behovsdekning og 
forventet fremtidig behov. Videre gis en beskrivelse av hvordan 
kommunehelsetjenesten og befolkningen opplever tilgjengelighet og service ved 
dagens situasjon.  
 
Det må spesielt avklares områder der tilbud i dag ikke er tilfredsstillende jfr. 
kronikeromsorgen og pasienter med sammensatte lidelser.  
 
Dette arbeidet skal gjøres i nært samarbeid med aktuelle kommuner. 
 

 Beskrive nåværende drift 
 

Det utarbeides en detaljert beskrivelse av nåsituasjonen i forhold til drift ved 
Haraldsplass diakonale sykehus (HDS), Haukeland Universitetssykehus (HUS), 
Bergen Legevakt og øvrige legevaktordninger i opptaksområdet. Det foretas en 
spesielt grundig gjennomgang der HUS og HDS dekker samme funksjoner, og 
hvordan koordinering av pasientstrømmer fungerer. 
 

 Kartlegge infrastruktur/samhandling 
 

Det foretas en detaljert beskrivelse/kartlegging av infrastrukturen mellom 
virksomhetene, herunder PACS/RIS, elektronisk journal, laboratorievirksomhet, andre 
faglige og administrative støttefunksjoner. Beskrivelsen må inneholde hvilke systemer 
virksomhetene har felles i dag.  
 

 Vurdere dagens situasjon og fremtidig behov 
 

Med bakgrunn i kartlegging/beskrivelser av dagens situasjon og framtidige behov 
foretas det en vurdering der en styrt funksjonsfordeling mellom HDS og HUS inngår 



 

som et element. Det bør også vurderes om det er områder der både kvalitet, service og 
kostnadsnivået er tjent med en konkurranse mellom virksomhetene. 
 

 Fremme konkrete forslag til funksjonsfordeling 
 

Prosjektet skal komme med konkrete forslag til funksjonsfordeling mellom Helse 
Bergen HF og Haraldsplass Diakonale sykehus AS innen både elektiv og akutt 
virksomhet som kan gjennomføres på kort og lang sikt.   

 
3 Prosjektledelse: 

 
 Helse Vest RHF er prosjekteier.  
 
 Prosjektgruppen ledes av Helge E. Bryne. 
 

4 Prosjektgruppe/deltakere: 
 
 Helge E. Bryne  Helse Vest RHF 
 Eivind Hansen  Haraldsplass Diakonale Sykehus AS 
 Frank Petter Gullaksen Haraldsplass Diakonale Sykehus AS 
 Anne Sissel Faugstad  Helse Bergen HF 
 August Bakke   Helse Bergen HF 
 Erling Mjanger  Tillitsvalgt Helse Bergen HF 
 Astrid Ruus   Tillitsvalgt Haraldplass Diakonale sykehus AS 
 

5 Ekstern prosjektbistand: 
 
 Det vil bli tatt i bruk ekstern prosjektbistand. 
 

6 Prosjektkostnader: 
 
 Deltakerne dekker egne reiseutgifter med mindre annet er avtalt. 
  
 Kostnader til ekstern prosjektbistand er ikke avklart 
 

7 Fremdrift: 
 
 Prosjektet gjennomføres innen 1. oktober 2003.  
 

8 Prosjektforankring: 
 
 Prosjektet er forankret i styringsdokumentet til Helse Bergen for 2003 og bestilling til 
 Haraldsplass Diakonale sykehus AS for 2003. 
 

9 Saksbehandling: 
 
 Prosjektgruppens arbeid fremlegges til behandling i styret i Helse Bergen HF, styret 
 ved Haraldsplass Diakonale sykehus AS og styret i Helse Vest RHF. 
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