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Bakgrunn 
 
Det ble 18. juni 2003 avholdt foretaksmøte i Helse Vest RHF. Foretaksmøtet behandlet bl.a. 
spørsmål i henhold til helseforetakslovens § 30. Med henvisning til vedtak i styresak 56/03: 
Funksjonsfordeling i Helse Vest – akuttfunksjoner og fødetilbud, ble følgende elementer 
særskilt vurdert: 
 

1. Overføring av de kirurgiske og indremedisinske tjenestene ved Førde sentralsjukehus 
avd. Florø til Førde sentralsjukehus, Lærdal sjukehus og Nordfjord sjukehus. 

2. Omgjøring av fødeavdelingen ved Lærdal sjukehus til forsterket/modifisert fødestue, 
som er jordmorstyrt, med mulighet for å utføre akutt operativ forløsning. 

 
Foretaksmøtet fattet følgende vedtak: 
 

Foretaksmøtet stadfester vedtaket fra styret for Helse Vest RHF i sak 56/2003 av 11. juni.  
Før vedtaket iverksettes, skal forutsetningene i pkt. 1 nedenfor være dokumentert oppfylt. 

 
1. Helsedepartementet skal innen 1. november 2003 motta rapport om 

forberedelsesarbeidet til endringene i Førde sentralsykehus, avd. Florø og i Lærdal 
sjukehus. Det skal i rapporten godtgjøres hvordan det praktiske opplegget gir sikkerhet 
for at Helse Vest ivaretar sitt ”sørge for”-ansvar og at tjenestene er forsvarlige. Videre 
skal det dokumenteres hvordan de prehospitale tjenestene - herunder 
transportberedskap - og kvalifisering i stabilisering og håndtering av akutte skader 
understøtter dette. Det skal også dokumenteres hvordan samarbeidet med 
primærhelsetjenesten understøtter dette. Konsekvenser for kommunehelsetjenesten og 
samhandling mellom tjenestenivåene skal dokumenteres og omtales særskilt. 

 
2. Helsedepartementet skal motta særskilt rapport om disse endringene og 

konsekvensene av disse i forbindelse med årlig melding for 2004. De særskilte 
tiltakene som treffes for styrking av samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten, 
inklusive utviklingen mot offentlige nærsykehus, omtales særskilt. 

 
 
 



 

 
Kommentarer 
 
Saken må følges opp overfor Helse Førde HF. Det foreslås gjort i eget foretaksmøte i Helse 
Førde HF 1. juli 2003.  
 
Vedlagt ligger forslag til sak til foretaksmøte i Helse Førde HF. 
 
I saken er det med utgangspunkt i protokoll fra foretaksmøte i Helse Vest RHF gitt en 
utfyllende beskrivelse av hvilke forhold som skal ivaretas i forbindelse med oppfølging. 
 
Helse Førde HF er bedt om å fremlegge konkrete prosjektplaner innen 15.08.03 vedrørende: 
 

 omgjøring av fødeavdelingen ved Lærdal sjukehus til forsterket/modifisert fødestue 
 overføring av de kirurgiske og indremedisinske tjenestene ved Førde sentralsjukehus 

avd. Florø til Førde sentralsjukehus, Lærdal sjukehus og Nordfjord sjukehus 
 gjennomføring av pilotprosjekt for offentlig nærsykehus i Florø 

 
Helse Førde HF skal innen 20. okt. 2003 gi rapport til Helse Vest RHF. Rapporten skal legges 
til grunn for den tilbakemelding som Helse Vest RHF skal gi til Helsedepartementet innen 1. 
nov. 2003. 
 
 
 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Saken tas til orientering 
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