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1. Innledning 
Med bakgrunn i styringsdokument for Helse Bergen HF 2003 og bestilling til Haraldsplass 
Diakonale sykehus AS for 2003 vedtok styret i Helse Vest RHF 25.05.03 i sak 51/03 å nedsette 
en prosjektgruppe som skulle se på oppgavedeling mellom Helse Bergen HF og Haraldsplass 
Diakonale sykehus AS.  
 
Formålet med prosjektet er å vurdere om en endring av oppgavedeling kan gi bedre helsetjenester 
til pasientene samtidig som en bedrer ressursutnyttelsen både når det gjelder personell og 
økonomi.  
 
Prosjektgruppen ble spesielt bedt på å se på de funksjonene som sykehusene har felles.  
 
Styret i Helse Vest RHF vedtok i sak 51/03 følgende mandat for funksjonsfordelingsprosjekt – 
Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale sykehus AS.  
 
 

A 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. 

 
B 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. 
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 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. 
 

1.1 Prosjektorganisering 

Prosjekgruppen har bestått av: 
 
Helge E. Bryne   viseadm. dir. Helse Vest RHF – prosjektleder 
Eivind Hansen,   adm. dir. Haraldsplass Diakonale sykehus AS 
Frank Petter Gullaksen seksjonsoverlege Haraldsplass Diakonale sykehus AS 
Anne Sissel Faugstad  viseadm. dir. Helse Bergen HF 
August Bakke    linjeleder somatikk Helse Bergen HF inntil 23.09.03 
Stener Kvinnsland  viseadm. dir. Helse Bergen HF fra og med 23.09.03 
Erling Mjanger   tillitsvalgt Helse Bergen HF 
Astrid Ruus   tillitsvalgt Haraldsplass Diakonale sykehus AS 
 
Gjertrud Jacobsen, rådgiver Helse Vest RHF, har vært sekretær for gruppen. I tillegg er det brukt 
ekstern bistand til prosjektet. 
 

2. Sammendrag 
 
Prosjektgruppen har foretatt kartleggingsarbeid av nåværende driftssituasjon og framtidig behov 
for tjenester. Med bakgrunn i befolkningsøkning som vil komme forventes det en betydelig 
økning i behov for sykehustjenester. Begge sykehusene er i dag relativt kostnadseffektive 
sammenlignet med tilsvarende sykehus, men har potensial for mer effektiv drift innen flere 
områder.  Blant annet er andel av dagkirurgi lav sammenlignet med andre sykehus. Det finnes en 
rekke parallelle funksjoner ved sykehusene som det er sett nærmere på.  
 
Det er også foretatt en kartlegging av felles infrastruktur og samarbeidsforhold mellom de to 
sykehusene. Som tidligere utredninger har vist er det lite formelt samarbeid mellom de to 
enhetene, men mye uformelt samarbeid spesielt mellom de medisinske miljøene. Innen 
administrative støttetjenester er det lite samarbeid i dag.  
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Prosjektet ønsket å vurdere forhold til kommunehelsetjenesten og har gjennomført 
spørreundersøkelser blant primærleger og i pleie- og omsorgsektoren. Begge disse undersøkelsene 
gav så lav svarprosent at det ikke er tatt med som en del av beslutningsgrunnlaget. Videre ble det 
invitert til et dialogmøte med kommunehelsetjeneste som ble avlyst på grunn av manglende 
oppslutning.  
 
Prosjektgruppen foreslår en del tiltak som kan gjennomføres på kort sikt. Innen medisinske 
funksjoner foreslås bl.a. tettere samarbeid om pasientfordeling/kapasitetssamarbeid, beredskaps- 
og vaktordninger, lab/blodbank og røntgen.  
 
Videre er det innen ikke-medisinske funksjoner foreslått et tettere og mer formalisert samarbeid 
innen IKT, innkjøp og kurs/opplæring/kompetanse.  
 
Det er enighet i gruppen om at det parallelt med de kortsiktige tiltakene iverksettes en langsiktig 
strategi som ser utviklingen av de to sykehusene i et tettere og mer formalisert samarbeid enn i 
dag der en ser utbyggingsprosjekter ved de to sykehusene samlet. 
 
Videre har flertallet i gruppen (bestående av medlemmer fra Helse Bergen og Helse Vest) 
foreslåtte en modell for funksjonsfordeling som bl.a. innebærer ett felles akuttmottak, en felles 
observasjonspost- og en felles høyspesialisert intensivenavdeling ved HUS, all akuttkirurgi til 
HUS, elektiv aktivitet og dagkirurgi til HDS, HDS rendyrker indremedisin, geriatri, palliativ 
behandling og øker kapasiteten for akutt indremedisin.  
 
Mindretallet i gruppen (bestående av medlemmer fra Haraldplass Diakonale sykehus) ønsker en 
nærmere utredning før det eventuelt legges til grunn en langsiktig modell som et mål for 
utviklingsarbeidet.   
 

3. Kartleggingsarbeid 

3.1 Innledning 

Funksjonsfordeling mellom Haraldsplass Diakonale sykehus og Haukeland universitetssykehus 
har vært utredet tidligere. Dette har blant annet resultert i en avtale som innebærer en geografisk 
fordeling av pasienter innen akutt indremedisin og en avtale om volumfordeling innen akutt 
kirurgi. Etter at avtalen om akutt virksomhet ble vedtatt, er det videre gjort tre utredninger om 
funksjonsfordeling mellom de to sykehusene. Som bakgrunn for gruppens arbeid er det 
utarbeidet et sammendrag av disse som følger vedlagt. Det er ulike forslag til funksjonsfordeling i 
de tre rapportene som strekker seg helt fra videreføring av dagens ordning med to lokalsykehus, 
til sammenslåing av de to sykehusene. Felles for alle er at de konkluderer med forslag om tettere 
samarbeid og integrering mellom de to sykehusene.  
 

3.2 Kartlegging av nåværende driftssituasjon og fremskriving av behov for 
sykehustjenester.  

 
På oppdrag av prosjektgruppen har Deloitte og Touche i samarbeid med sykehusene foretatt en 
kartlegging av nåværende driftsituasjon og fremskriving av behov for sykehustjenester.  
 
Basert på en mekanisk befolkningsfremskrivning forventes det en økning i behov for 
sykehustjenester i 2010 og 2020. Aldersgruppene 50-79 år øker relativt mye frem til 2020. De 
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eldste over 80 år øker også noe, men viser en langt lavere vekst enn for eksempel de mellom 67-
79 år som frem til 2020 øker med ca 48% sml. med 2002. De eldste pasientene står for den 
største delen av sykehusoppholdene, og har i snitt lengre liggetider enn yngre pasientgrupper. 
 
Basert på fremskrivningene øker behovet for antall senger innenfor medisin med 115 senger ved 
HUS og med 14 senger ved HDS i 2020. Innenfor kirurgi er det beregnet en økning på til 
sammen 70 senger  i 2020, hvor det vesentligste vil være relatert til HUS. Forhold som endringer 
i medisinsk teknologi, sykelighet, udekkede behov m.v. vil også innvirke på behov for 
sykehustjenester og antall senger. Disse forholdene er det ikke tatt høyde for, og tallene må 
derfor brukes med varsomhet.     
 
Det er spesielt sett nærmere på kirurgi og indremedisin, og pasientstrømmene for disse 
pasientene, da dette er funksjoner ved begge sykehusene. Sykehusene har felles opptaksområde 
innen kirurgi, og HDS tar i mot de fem første kirurgiske pasientene som meldes til AMK på 
hverdager. De øvrige kirurgiske ø-hjelp pasientene henvises til HUS. HDS tar i mot hver tredje 
pasient med lårhalsbrudd på hverdager og helligdager. Innen indremedisin er opptaksområdet 
mellom HDS og HUS sektorisert, og HUS har lokalsykehusansvar for nesten dobbelt så stor 
sektor som HDS.  
 
Overordnede virksomhetsdata viser at begge sykehusene er kostnadseffektive jf. tall fra Sintef 
Unimed. Gjennomsnittlig liggetid er noe høyere både ved HUS og HDS sammenliknet med 
enkelte andre sykehus. Innenfor medisinsk og kirurgisk avdeling er gjennomsnittlig pasienttyngde 
relativt lik ved sykehusene. Andel polikliniske konsultasjoner er på lik linje med sammenlignbare 
sykehus for HUS, mens andelen ved HDS synes relativt lav.  
 
Både HUS og HDS har en forholdsvis lav dagkirurgisk andel sammenlignet med 
landsgjennomsnitt og noen utvalgte sammenlikningssykehus. Det er verdt å merke seg at begge 
sykehusene planlegger å øke med to dagkirurgiske operasjonsstuer i 2003. 
 
Nasjonale kvalitetsindikatorer er tilgjengelig fra Helse Vest RHF. Pasientopplevd kvalitet viser at 
HDS og HUS ligger noe lavere enn gjennomsnittet for helseforetakene i Helse Vest.  
 
Sykehusene har en viktig funksjon i utdannelse av helsepersonell og spesielt HUS har i regi av 
universitetsfunksjonen en rekke forsknings- og utviklingsaktiviteter.   
Sykehusene har flere parallelle funksjoner. Basert på føringer fra prosjektgruppen, og ved 
samtaler med sykehusene er disse funksjonene valgt ut. Funksjonene er ikke nødvendigvis direkte 
sammenlignbare mellom sykehusene.  
 
De parallelle funksjonene som det i rapporten er sett nærmere på er delt inn i: 
 Kliniske funksjoner 
 Medisinske støttefunksjoner 
 Ikke-medisinske støttefunksjoner 

 
Under kliniske funksjoner er følgende parallelle funksjonsområder valgt ut: 
 Akuttmottak (inkl. observasjonspost)  
 Anestesi og overvåkning/intensiv 
 Operasjon (relatert til ortopedi, generell kirurgi)  
 Generell kirurgi (urologi, gastrokirurgi)  
 Ortopedi  
 Generell indremedisin (infeksjonssykdommer, diabetes) 
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 Hjerte- og lungemedisin 
 Geriatri 
 
Under medisinske støttefunksjoner er følgende parallelle funksjonsområder valgt ut: 
 Laboratoriet (kliniske kjemisk) 
 Røntgen   
 Prestetjenesten 
 Fysioterapitjenesten  
 Ergoterapitjenesten  
 Sosionomtjenesten  
 
Ikke-medisinske støttefunksjoner er i mindre grad belyst, da dette beskrives nærmere i en annen 
rapport (jf. pkt. 3.3). 
 
Basert på gjennomgangen av de parallelle funksjonene kan det blant annet være interessante å se 
nærmere på: 
 Felles akuttmottak, og behandling av kirurgiske ø-hjelp pasienter  
 Felles beredskaps- og vaktordninger innen kliniske og medisinske støttefunksjoner  
 Økt samarbeide om utdanning, undervisning, forskning  
 Samkjøring av større investeringer, eksempelvis innen radiologi 
 Eksempler på områder som kan utredes nærmere mtp. funksjonsfordelinger; 

o Dagkirurgiske operasjoner som utvides/dagkirurgisk senter 
o Generell indremedisin (lokalsykehusfunksjon) 
o Geriatri 
o Palliativ behandling 
o Røntgen 
o Laboratoriet 
o Enkeltfunksjoner innen ikke-medisinske støttetjenester  

 
Til slutt i rapporten er Bergen Legevakt kort beskrevet. Det er pr. i dag lite samarbeid mellom 
sykehusene og BL. Det er imidlertid etablert en prosjektgruppe i forbindelse med planlegging av 
nytt legevaktbygg, der også samarbeid med HB HF og HDS er en del av mandatet. 
 
 

3.3 Kartlegging av felles infrastruktur og samhandling 

 
På oppdrag av prosjektgruppen har KPMG foretatt en kartlegging av felles infrastruktur og 
samhandling mellom de to sykehusene. KPMG har benyttet personlige intervjuer og møter med 
ansatte ved sykehusene for å kartlegge situasjonen. 
 
Oppsummert i hovedtrekk finner en at det er ulik grad av samhandling mellom sykehusene, mye 
av dette samarbeidet er på uformell basis. 
 

 Det er felles infrastruktur innen IT innen områdene røntgen, blodbank, 
pasientadministrasjon og journal. Utover dette er det lite felles infrastruktur. 

 Det er mye uformelt samarbeid mellom sykehusene, spesielt på medisinsk faglig område.  
 Det er ingen felles infrastruktur innen administrative områder og ikke medisinske 

støttefunksjoner (lønn, økonomi, regnskap, teknisk vedlikehold, kjøkken) 
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 Det er noe uformelt samarbeid om kompetanseutvikling, spesielt på medisinsk faglig 
område  

 
Grad av infrastruktur og samhandling for funksjoner og delfunksjoner er satt opp skjematisk for 
å få et totalbilde av forholdene.  

Funksjonsom råde Ingen
Uform ell /
m untlig

Strukturert
g jentagende
sam arbeid

Avtalefestet /
form elt 
sam arbeid

Avtalefestet 
k jøp  av 
tjenester

Felles 
infrastruktur
regulert i 
avtale 

Laboratorie
blodbank x x x
spesielle labanalyser

x
kjøp av produkter x

AM K , fordeling av pasienter x
Fysiot/ergoterapi/ernæ ring x
Sykehushygiene x
K urs/kom petanse
                 ikke m ed. faglig x
                 m ed.faglig x
Beredskap og vaktordninger
                         Anestesileger x
                Teknisk beredskap x
                B akvakt prest 
                og sosionom x
·                      Laboratorie tj. x
                R øntgen x
IT
                N ettverks-
                funksjoner x
                       P IM S x
                       D oculive x
                       P AC S/RIS x
V askeri x
K jøkken x
Sterilsentral x
Ø konom i, regnskap, lønn x
Personal Adm inistrasjon x
O perativ praktisk p lanlegging x
Innkjøp og logistikk x
V edlikehold
            M edisin teknisk uts. x
             B ygninger x
Andre
             R engjøring x
             P arkering x
            P asienthotell x
            V akthold x
            Arealer og utstyr x

G rad av sam handling

 
KPMGs vurdering 
Kartleggingen avdekker et bredt spekter av forbedringsmuligheter i infrastrukturen mellom 
sykehusene.   
 
For å få best mulig måloppnåelse for infrastruktur og samhandling, mener KPMG at 
prosjektgruppen bør ta tak i noen hovedutfordringer for samarbeidet i det videre arbeidet. Etter 
KPMG’s mening er dette knyttet til: 
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1. Behov for avklaring av handlingsrommet gitt av Helse Vest. Hvordan skal HDS benytte 
tjenester fra Helse Bergen for å få best mulig måloppnåelse? (bedre ressursutnyttelse, 
bedre kvalitet og service, bedre tjenester)  

Økende frihetsgrad for HDS

Økende 
styringgrad for HV

Funksjons-
fordelinger

Tilttransporterte
tjenester fritt levert
/ kompensert 
gjennom driftsavtale

Kjøp av 
tjenester i
helse 
markedet
Med. Støtte-
funksjoner

Kjøp av varer i
et fritt marked

Økende frihetsgrad for HDS

Økende 
styringgrad for HV

Funksjons-
fordelinger

Tilttransporterte
tjenester fritt levert
/ kompensert 
gjennom driftsavtale

Kjøp av 
tjenester i
helse 
markedet
Med. Støtte-
funksjoner

Kjøp av varer i
et fritt marked

 
2. Behov for mer formalisert samarbeid.  I dag er samhandlingen i hovedsak uformell. 
3. Ny bestiller (fra fylkeskommunen til Helse Vest) gir overgangsutfordringer, bl.a. i 

forbindelse med annen organisasjonsform og større avstand. Det tar tid å få ting på plass. 
4. Innkjøp, logistikk og varehåndtering. Flere av forbedringspunktene er innenfor  disse 

områdene.  
5. Behov for samordning av IT-funksjonen. Vurdering av en støttefunksjon for IT. 
6. Langsiktige forhold som bør vurderes:  F. eks. kjøkken  

 
 

4 Forhold til kommunehelsetjenesten 
 

4.1 Innledning 

For å kartlegge kommunehelsetjenestens forhold til de to sykehusene og samarbeidsforholdene, 
gjennomførte prosjektgruppen i regi av Agderforskning en spørreundersøkelse blant allmennleger 
som har praksis i opptaksområdet til HUS og HDS, og blant pleie- og omsorgsledere i 
opptaksområdet til HUS og HDS.  
 
Svarprosenten ble svært lav for begge disse to undersøkelsene. Prosjektgruppen har derfor 
besluttet (etter anbefaling fra at Agderforskning) at resultatene ikke skal brukes som 
beslutningsgrunnlag i prosjektarbeidet.  
 
Prosjektgruppen har likevel valgt å gi en kort presentasjon av tendenser fra undersøkelsene. På 
grunn av den lave svarprosenten må dette kun ansees som uttrykk for enkeltmeninger og ikke 
som en generell tilbakemelding fra verken henvisende leger eller pleie- og omsorgsledere.  
 

4.2 Spørreundersøkelser 

Det ble i undersøkelsen blant henvisende leger bl.a. stilt spørsmål om samhandling med 
sykehusene, sammenligning av de to og forslag til forbedringer.  
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Svarene viser at muligheten til å konferere med spesialist blir i liten grad brukt selv om legene har 
kunnskap om dette. En årsak kan være at en slik mulighet er mest aktuell ved ØH innleggelser. 
Allmennlegene hadde ikke særlig kunnskap om ØH-poliklinikkene, men de gav likevel uttrykk for 
at det var ønskelig med et slikt tilbud. Legene ser i større grad et behov for 1 ½ linje tilbud i 
kommunene, enn i tilknytning til sykehusene.     
 
Behov for å øke kapasiteten på tjenestene, både generelt og på poliklinikkene spesielt, blir pekt på 
i svarene til flere av spørsmålene. Det samme blir raskere utsendelse av epikriser. Det viktigste 
fagfeltet som bør utvides er ortopedi innenfor begge sykehusene. 
 
I forhold til hvordan allmennlegene ser på oppgavefordelingen mellom sykehusene, har flest svart 
at de ikke har noe inntrykk av oppgavefordelingen. Det er likevel mange som mener at det 
fungerer bra i dag. Det er også flere som har pekt på at om HDS skal fungere som et 
akuttsykehus hele døgnet, bør også alle relevante disipliner være tilgjengelig hele døgnet. 
 
De pleie- og omsorgslederne som har svart ser ut til å ønske seg felles faglig forum for å diskutere 
utskrivningsklare pasienter og faglige seminarer mellom 1. og 2.linjetjensten.  
 
12 av 19 svarte både/og på om de hadde god samhandling med sykehusene. Fire svarte positivt 
på dette. 
 
Det er verd å merke seg at 18 av 19 pleie- og omsorgsledere mener at de ikke har (eller svarer 
både/og) et felles faglig forum for å diskutere faglig opplegg for pasienter.  
 
Flertallet av pleie- og omsorgsledere mener at effektiviseringstiltak ved sykehusene har ført til økt 
belastning for kommunene de arbeider i.  
 

4.3 Dialogmøte 

Helse Vest RHF inviterte også til et dialogmøte med kommunehelsetjenesten der en planla å 
presentere prosjektet samt å presentere resultater fra spørreundersøkelsene. På grunn av 
manglende oppslutning ble møtet ikke avholdt.  
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5 Forslag til tiltak 
 

5.1 Innledning 

Som en grunnleggende forutsetning for en planlegging av det videre tilbudet i de to sykehusenes 
opptaksområde ligger befolkningens behov for spesialisthelsetjenester. I kartleggingsarbeidet som 
er gjort i prosjektet har en bl.a. sett på den demografiske utvikling og forventet sykdomsutvikling 
i opptaksområdene til de to sykehusene. Befolkningsutviklingen med stadig flere eldre vil gi 
betydelige utfordringer rent kapasitetsmessig for begge sykehusene.  
 
Videre må det tas hensyn til utbyggingsplaner og utbyggingsmuligheter ved de to sykehusene. 
Prosjektgruppen har sett på langsiktige planer både ved Helse Bergen HF og HDS. I tillegg har 
styringsgruppeleder for prosjektet ny legevakt i Bergen presentert prosjektet.  
 
Sykehusene framstår i dag som to separate enheter med en del samarbeid på ulike områder. Noe 
samarbeid er formalisert i avtaler, mens mye av samarbeidet er på uformell basis. 
 
Begge sykehusene inngår som viktige aktører i Helse Vest sitt sørge for ansvar i dette området. 
Virksomheten ved HDS er av et slikt omfang at det ikke vil være mulig å planlegge framtidig 
tilbud i opptaksområdet uten denne kapasiteten.  
 
For akuttvirksomheten i opptaksområdet er det en arbeidsdeling mellom sykehusene innen 
indremedisin, og en for kirurgi. Begge fungerer som lokalsykehus i samme geografiske område.  
 
For planlagt behandling er det i dag ingen formell styrt arbeidsdeling av tilbudet mellom 
sykehusene. Til dels overlapper virksomhetene hverandre, til dels har HDS spesialisert seg på 
områder som HUS ikke dekker i dag, for eksempel palliativ behandling og hospiceplasser.  
 
Prosjektgruppen har med bakgrunn i mandatet kartlagt og belyst en rekke forhold ved de to 
sykehusene knyttet til drift, framtidige behov, samhandling og infrastruktur. I denne prosessen 
har gruppen kommet fram til at det er en rekke forhold som bør vurderes i forhold til å bedre 
ressursutnyttelsen og gi kvalitativt bedre tjenester til pasientene. Det er også på det rene at visse 
forhold er det mulig å gjøre noe med på kort sikt  
 
Videre vil prosjektgruppen anbefale at det etableres et langsiktig prosjekt som ser utvikling/evt. 
utbygging ved begge sykehus i en sammenheng. Dette forutsetter en sterkere integrering mellom 
HDS og HUS i forhold til langtidsplanlegging enn i dag.  
 
Prosjektgruppen ser det som en forutsetning for videre arbeid at en må få til parallelle prosesser 
med tiltak på kort sikt sammen med en videreutvikling av sykehusene i et langsiktig perspektiv. 
Langsiktig arbeid må ikke være til hinder for prosesser som kan settes i gang umiddelbart.  
 
En del forhold må sees i sammenheng med den regionale utviklingen, for eksempel etablering av 
en regional IKT-enhet.  
 

5.2 Tiltak på kort sikt 

 
Med bakgrunn i kartleggingsarbeidet som er gjort har gruppen drøftet seg fram til en del 
kortsiktige tiltak som kan videreutvikles med tanke på bedre ressursutnyttelse og kvalitativt bedre 
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tjenester for pasientene. Dette gjelder både innen kliniske områder, medisinske støttefunksjoner 
og ikke medisinske støttetjenester.  
 
Medisinske funksjoner 
 

Innleggelse – pasientfordeling 
 Et tettere samarbeid må etableres, eventuelt samordning for å unngå topper og bedre 

ressursbruken. En har i dag uformell kapasitetshjelp mellom sykehusene.  
 Det bør undersøkes om det er utstrakt grad av overflytting av pasienter mellom 

sykehusene.  
 

AMK 
 Avtalen om fordeling av pasienter bør evalueres og gjennomgås for å vurdere om det er 

potensial for forbedring både i forhold til indremedisin og kirurgi.  
 

Lab /blodbank 
 Det foreslås etablert et mer formalisert samarbeid basert på allerede inngåtte lisensavtaler 

mellom Laboratorium HDS, Blodbank HUS og Laboratorium for klinisk biokjemi HUS. 
 

Røntgen 
 Samarbeidet mellom røntgenavdelingene skal videreutvikles innenfor rammene av dagens 

organisasjon.  
 
Beredskap/vaktordninger 
 Det er i dag parallelle funksjoner med beredskap og vakt på begge institusjoner. Dette bør 

gjennomgås og vurderes om det kan rasjonaliseres. Rotasjonsordning på overlegenivå bør 
vurderes og bør eventuelt legges inn i fremtidige ansettelseskontrakter. Det bør opprettes 
et oppfølgingsprosjekt for å vurdere dette.  

 
Ikke medisinske funksjoner 
 

IKT 
 HDS får i dag IKT-tjenester levert fra IKT-avdelingen ved HB. Dette forholdet er ikke 

avtalefestet mellom HDS og HB, og medfører at HDS er i et avhengighetsforhold til 
HUS i forhold til IKT-tjenester. Det bør derfor utarbeides en samarbeidsavtale der det 
spesifiseres hvilke tjenester som skal levers til HSD, slik at forholdet formaliseres. Det 
bør også vurderes prising av tjenesten, og dette må sees i sammenheng med opprettelse 
av den regionale IKT-enheten. HDS ønsker å få integrert sitt IKT-miljø på linje med de 
øvrige foretakene i etableringen av en ny regional enhet.  

 
Øk. regnskap 
 Det er ingen samhandling pr i dag. Det ses ikke som hensiktsmessige for HDS å sette ut 

denne typen tjenester så lenge det ikke er etablert frittstående enheter som leverer slike 
tjenester. Dette forholdet må vurderes på ny ved eventuell etablering av tjenestesentra i 
Helse Vest.  

 
Innkjøp og varelogistikk 

Det er i dag etablert et samarbeid knyttet til innkjøp, men det foreligger et ytterligere 
potensiale på pris, lagerhold, arealutnyttelse og felles sortiment. 
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 En langt sterkere integrering foreslås. HDS bør benytte HB’s innkjøpsfunksjon i større 
grad, og de to institusjonene bør kunne dele sentrallager. 

 Det må da utvikles et profesjonelt kunde – leverandørforhold der HDS etterspør og 
kjøper tjenester ved HUS 

 
Kurs/opplæring/kompetanse 

 Det er generelt potensial for å utvide samarbeidet innen forskning og undervisning.  
 Formalisere og strukturere det uformelle samarbeidet som i dag foregår innen 

kompetanseoppbygging mellom HDS og HB.  
 Utnytte hverandre kompetanseoppbygging i større grad også på støttefunksjoner.  
 Rotasjonsordninger i formelle ordnede forhold 

 
Vakthold 
 Det er ingen samhandling pr i dag. Dette bør vurderes. 

 
Økonomisk potensial 
Det er av Deloitte gjort grove beregninger av økonomisk potensial i de foreslåtte tiltakene på kort 
sikt som er høyst usikre. (Disse beregningene anslår at det kan effektiviseres for mellom 15- og 
30 mill med foreslåtte tiltak. Innkjøp er et av de områdene hvor det er grunn til å tro at det er et 
potensial for økonomisk effektivisering. Det heftes betydelig usikkerhet ved disse anslagene.) 
På grunn av usikkerheten i anslagene har prosjektgruppen valgt å ikke legge vekt på disse, men 
anbefaler at det for hvert enkelt tiltak gjøres mer nøyaktige kost-nytte analyser før de enkelte 
tiltakene gjennomføres.  
 
Oppfølging på kort sikt 
Helse Bergen og HDS tar selv ansvar for å iverksette tiltakene på en strukturert og oversiktelig 
måte slik at eventuelle gevinster synliggjøres. Det bør etableres et konkret oppfølgingsprosjekt 
med deltakelse fra Helse Bergen og HDS slik at det kan utarbeides konkrete avtaler innen de 
foreslått områdene. Partene bør også samarbeide om ytterligere tiltak som kan bli aktuelle som 
følge av faglig og teknologisk utvikling eller endringer i behov/kapasitet. 
 
 

5.3 Utvikling/tiltak på lang sikt 

 
I planleggingen av spesialisthelsetjenesten i dette opptaksområdet skal det i regi av Helse Vest 
utvikles en felles overordnet strategi for samarbeid og samordning av tjenestene mellom HUS og 
HDS som sikrer et helhetlig tilbud til befolkningen.  
 
Både med bakgrunn i drøftinger rundt hva som kan gjøres på kort sikt og vurderinger av 
langsiktig funksjonsfordeling kan det synes å være hensiktsmessig å integrere de to enhetene i 
sterkere grad enn i dag.  Dette spesielt med tanke på parallelle funksjoner og at sykehusene ligger 
så nært hverandre geografisk. Sykehusene bør utvikles i samarbeid slik at de utvikles som 
komplementære enheter der både elementer av samarbeid og konkurranse ivaretas avhengig av 
hvilke oppgaver som skal løses. Utbygging av parallelle funksjoner må unngås dersom dette ikke 
er hensiktsmessig.    
 
Med bakgrunn i diskusjoner, kartlegging og tidligere utredninger er det enighet i prosjektgruppen 
om at det bør etableres ett tettere og mer formalisert samarbeid mellom de to sykehusene. De to 
sykehusene må sees i sammenheng og en bør se samlet på eventuelle utbygginger ved de to 
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sykehusene. Det etableres et langsiktig prosjekt som ser utvikling, eventuell utbygging ved begge 
sykehus i en sammenheng.  
 
 
Prosjektgruppens flertall bestående av representanter fra Helse Bergen og Helse Vest vil foreslå 
følgende modell som et grunnlag for en langsiktig strategi for videreutvikling av sykehusene: 
 

 Ett felles akuttmottak, en felles observasjonspost 
 En felles høyspesialisert intensivavdeling ved HUS  
 Kirurgi: 

o All akuttkirurgi til HUS 
o Elektiv aktivitet og dagkirurgi til HDS 
(spesialister ansatt ved HUS og HDS arbeider i perioder ved alternativ enhet for å 
sikre faglig utvikling) 

 HDS rendyrker indremedisin, geriatri, palliativ behandling,  
 HDS øker kapasitet for akutt indremedisin  

 
Denne løsningen gjør at en ikke trenger noen form for sektorisering eller fordeling av pasienter 
før de kommer til sykehuset. Dette understøtter et oversiktelig system der det ikke er risiko for 
tidstap ved å bli henvist til ”feil” akuttmottak. Prosjekt Bergen legevakt må også tilpasses de 
løsninger som her velges, og av hensyn til helt nødvendig utbygging er det viktig for Helse 
Bergen og HDS å få snarlig signal vedrørende endringer i funksjonsfordeling mellom sykehusene.  
 
Gruppens flertall anser det foreslåtte valg som å være av en overordnet helsefaglig/helsepolitisk 
karakter. Det forventes ikke at nærmere utredning gir bedre beslutningsgrunnlag for denne typen 
overordnet prinsipiell beslutning. En samling av disse funksjonene vil etter flertallets syn gi et 
mer oversiktelig og forutsigbart tilbud for pasienter, pårørende og primærhelsetjenesten. I tillegg 
forventes en faglig og økonomisk gevinst.  
 
Det forutsettes at Helse Vest RHF ivaretar de overordnede initiativ i dette arbeidet inkludert 
avtalemessige og andre forhold. 1 
 
 
Et mindretall i prosjektgruppen bestående av representantene fra HDS tilrår følgende løsning: 
 
En videreføring av de akuttmedisinske funksjonene ved begge sykehus. Dette begrunnes med 
medisinskfaglige innvendinger mot utbygging av indremedisin ved HDS uten samtidig å ha 
muligheter for en akutt beredskap, observasjonssenger og en tilpasset intensivfunksjon ved 
sykehuset. En forventer også behov for en infeksjonspost i tilknytning til medisin med tilpasset 
intensivavsnitt.  
 
Nødvendig utbygging av indremedisin er det enighet om i prosjektgruppen og geriatri vil være en 
del av denne utbyggingen. 
 
Innenfor kirurgi er det enighet om at HDS bør satse på elektiv kirurgi. Det advares imidlertid 
mot faren for at sykehuset kan miste nødvendig ekspertise, særlig kirurger og støttepersonell 
dersom ikke det beholdes ”attraktiv kirurgi” ved sykehuset. 
 

                                                 
1 Prosjektgruppen drøftet i siste møte mulige organisatoriske konsekvenser av modellvalget. Da dette faller 
utenom prosjektgruppens mandat, omtales ikke dette forholdet ytterligere i rapporten.  
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Mindretallet ønsker et faglig sterkt akuttmottak ved HDS og kobler dette mot en mulig 
samlokalisering av Bergen legevakt som i løpet av få år vil måtte flytte. En slik funksjon vil kunne 
inkorporeres i eksisterende bygningsmasse eller i et nytt bygg for sengeavdelinger som er 
nærmere beskrevet i arealplaner og som nå HDS utreder en konkret løsning for. 
 
Det er mindretallets oppfatning at pasientene og samhandlingen med primærhelsetjenesten vil bli 
godt ivaretatt gjennom en løsning med sektor på indremedisin og akuttmottak på indremedisin. 
Dette sikrer kontinuitet i pasientbehandlingen og rask tilgang til behandling for alle 
pasientkategorier.  
 
Det er uansett løsning mindretallets oppfatning at det må gjennomføres en grundigere analyse av 
fremtidige konsekvenser av de premisser for fremtidige løsninger som er foreslått.  
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