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1. Anbefalinger / konklusjon
Administrerende direktør viser til vedlagte statusrapport for gjennomføring av det vedtatte
utviklings- og omstillingsprogrammet i Helse Sør-Øst, jfr styresak 068-2007 behandlet i
styremøte 18. desember 2007.
I tråd med det opplegget som var skissert for løpende rapportering vedrørende
gjennomføringen av omstillingsprogrammet, vil styret får seg forelagt en rapport i hvert
styremøte. Rapporten vil følge et standard oppsett. Statusrapporten vil etter hvert bli supplert
med en oppfølging av gevinstrealisering i programmet. I tillegg til statusrapporter vil det
fortløpende bli behandlet enkeltsaker og temasaker som gjelder omstillingsprogrammet.
Foreliggende statusrapport bærer preg av at de fleste innsatsområder og delprosjekter i
omstillingsprogrammet er i en etableringsfase. Det rapporteres derfor ikke vesentlige avvik i
forhold til planen. Statusrapporten ble behandlet i møte i Internt programstyre 29. januar og
det ble identifisert en del punkter som det er behov for å følge opp. Dette er det satt i verk
tiltak på.
Administrerende direktør viser til at det er identifisert to overordnede risikofaktorer i
gjennomføringen av omstillingsprogrammet; ressurstilgang og manglende forankring. Når det
gjelder ressurstilgangen har administrerende direktør kontinuerlig oppmerksomhet mot dette
og det er iverksatt et arbeid for å se på den interne prioriteringen av ressursbruk og
bemanning i RHF og i HF. I forhold til manglende forankring av programmet og
delprosjektene er det iverksatt et arbeid med å utarbeide spesifikke informasjons- og
forankringsplaner per innsatsområde. Dette vil bli fulgt opp tett i den videre framdriften.
Administrerende direktør konstaterer at oppstarten av omstillingsprogrammet skjer i samsvar
med de krav og forventninger som styret har vedtatt i sak 068-2008 og at det ikke så langt er
noe som truer den vedtatte framdriftsplanen.
Administrerende direktør inviterer styret til å ta statusrapporten fra omstillingsprogrammet til
orientering.

Vedlegg;
• Statusrapport for omstillingsprogrammet
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