
NOTAT  
 
Fra: Administrerende direktør 
 
Til: Styret i Helse Vest RHF 
 
Dato: 20.01.2004 
 
Tema: FREMDRIFTEN FOR NÆRSYKEHUS I EGERSUND OG 

FUNKSJONSFORDELING NORDFJORD/VOLDA  
 
 
Det vises til spørsmål fra Jon Lekven angående styrets vedtak fra 11. juni 2003 om 
funksjonsfordelinger på følgende punkter: 
 

Samhandling med primærhelsetjenesten må styrkes i alle helseforetakene. I Helse Førde 
HF skal det gjennomføres et pilotprosjekt for å etablere et nærsykehus i Florø i samarbeid 
med aktuelle kommuner. Helse Stavanger HF vurderer et nærsykehus i Egersund. 

 
 og - 
 
 Med tanke på en mulig samarbeidsavtale foreslås det overfor Helse Midt-Norge RHF 
 at det opprettes en felles arbeidsgruppe som i samarbeid med hhv. Helse Førde HF 
 og Helse Sunnmøre HF utarbeider alternativer til funksjonsfordeling mellom Nordfjord 
 sjukehus og Volda sjukehus.  Arbeidsgruppen skal legge hovedvekt på den faglige 
 kvalitet av tjenestene i framtiden, og uten hensyn til at det går en administrativ 
 regiongrense mellom de to aktuelle sykehusene. 
 
 

Status 
 
Nærsykehus i Egersund 
 
Avdelingen i Eigersund drives i dag på mange måter som et nærsykehus. Spørsmålet om 
fremtidig drift ved avdeling Eigersund har vært utredet i Helse Stavanger HF i en intern 
arbeidsgruppe. Arbeidsgruppen har avgitt sin rapport datert 3.juni 2003. 
 
Arbeidsgruppen hadde følgende mandat: 

• Fremme forslag til hvilke fremtidige tjenestetilbud som SiR skal tilby regionens 
befolkning med Eigersund som lokalitet med utgangspunkt i konseptet 
”distriktsmedisinsk senter”. 

• Fremme forslag til organisatoriske løsninger for de ulike tjenestetilbud som 
arbeidsgruppen tilrår plassert ved Eigersund-avdelingen innen rammen av Helse 
Stavangers klinikkorganisering. 

• Fremme forslag til organisatoriske løsninger for stab- og støttefunksjoner som gir optimal 
synergieffekt for helseforetaket 

• Fremme forslag til løsninger som gir hensiktsmessige, avtalebaserte løsninger hva gjelder 
bruk av den aktuelle bygningsmassen på Lagård i forhold til vertskommunens drifts- og 
eiendomsinteresser samt for øvrig helsetjenester som er lokalisert her. 

 



Arbeidsgruppen skal i sitt arbeid vektlegge løsninger som gir høy kostnadseffektivitet og 

god inntjeningsevne for helseforetaket. 
Arbeidsgruppen står for nødvendig kontakt og samhandling med helseforetakets fagmiljø 

i berørte klinikker. Arbeidsgruppen står videre for nødvendig kontakt og samhandling 
med vertskommunen Eigersund. 

Helse Stavanger HF har per i dag ikke tatt stilling til forslagene fra arbeidsgruppen. 
Nåværende driftsform videreføres inn til videre. 

 
Samordning Nordfjord sjukehus og Volda sjukehus 
Som styret er kjent med har arbeidet siste halvår vært konsentrert om prosjektene i Florø og 
Lærdal. Det er så langt ikke tatt noe initiativ til et prosjekt hvor en vurderer funksjonsfordeling 
mellom Nordfjord sjukehus og Volda sjukehus. Det kan nevnes at det har vært kontakt mellom 
adm. direktører i de to regionale helseforetakene om et slikt prosjekt. 
 


