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Tilleggsbestilling vedr.  produktivitet og effektivitet i spesialisthelsetjenesten

"Foretaksmotet viste til foringer og krav til arbeid med produktivitet og effektivilet i
spesialisthelsetjenesten. og til rapportering påarbeidet ved 2. tertialsoppfolgingsmotet 2011.
Resultatet fra arbeidet med indikatorsett og analyser av produktivitetsforskjeller vil bli
vurdert med sikte påpublisering forste gang i 2013 og videre som årlige publiseringer.

- Foretaksmotet forutsatte at Helse xxx RHF bidrar til at rapporten fra arbeidet
ferdigstilles og oversendes departementet innen 1. juli 2012."

Helse- og ornsorgsdepartementet ønsker i denne sammenheng å komme med en
tilleggsbestilling/presisering. Vi her om at det i rapporten eller i en egen tilleggsrapport
tas inn en vurdering av organiseringen av medisinske støttefunksjoner (lab/rontgen) i
helseforetakene, herunder en redegjørelse for kostnadsnivået til medisinske
støttefunksjoner, drofting av potensialet for mer effektiv organisering og konkrete
forslag til mulige forbedringstiltak.

Se SINTEF rapport Al 9615 fra 2011 Spesialisthelsetjenesten i Norden
htt : www.sintef no s eshnorden.

I rapporten oppgis det at ser ut til å være mindre grad av samordning/samarbeid innen
kliniske støttetjenester på tvers av helseforetakene i Norge, i forhold til de andre
nordiske landene.

Telefon Eieravdelingen Saksbehandler
22 24 90 90 Astri Knapstad
Org no. Telefaks 22 24 82 89
983 887 406 22 24 27 92



Vi ber om at det i drøftingen av potensialet for mer effektiv organisering av medisinske
støttefunksjoner også gjøres vurderinger av samfunnsmessige konsekvenser for øvrig
f eks for pasienter, private aktører og arbeidsplasser.

Rapporteringen må legges på et egnet nivå i forhold til fristen 1. juli 2012. Dersom det
kun er mulig å få fram en foreløpig rapport innen fristen ber vi om å få forslag til en
ddsplan for endelig rapport, sammen med den forelopige rapporten. Vi ber om at Helse
Midt-Norge RHF leder arbeidet.
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Adre s s e 1 i ste
Helse Sør-Øst RHF;Postboks 404;2303 HAMAR
Helse Vest RHF;Postboks 303 Forus;4066 STAVANGER
Helse Midt-Norge RHF;Postboks 464;7501 STJØRDAL
Helse Nord RHF;8038 BODØ
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