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1. Anbefalinger / konklusjon
Foreliggende orienteringer om omstillingsprogrammet omhandler:
1.
2.
3.
4.

Status for gjennomføringen av omstillingsprogrammet per februar 2008
Innsatsområde 3.1 Organisering av eiendomsområdet
Innsatsområde 3.1 Tilstandsvurdering av bygningsmassen i Helse Sør Øst
Innsatsområde 4 Strategi for kunnskapshåndtering og beste praksis

Områdene beskrives fortløpende i fire orienteringssaker.

Angående status for gjennomføringen, viser administrerende direktør til vedlagte
statusrapport for det vedtatte utviklings- og omstillingsprogrammet i Helse Sør-Øst, jfr
styresak 068-2007 behandlet i styremøte 18. desember 2007. Denne løpende rapportering
fremlegges som en standardisert rapport i hvert styremøte.
Overordnet status viser at det er god kontroll, men at det er behov for særlig fokus på
problemstillinger innen forankring og medvirkning og tidsfaktor for noen av områdene. Det
rapporteres ingen vesentlige avvik i forhold til planen.
Det arbeides kontinuerlig med å sikre høy kvalitet i tilbakerapporteringene fra prosjektene for
å sikre god kontroll og legge forholdene best mulig til rette for samordnet vurdering av
prosjektenes resultater.
Statusrapporten ble behandlet i møte i Internt programstyre 26. februar. Det er fortsatt de to
risikofaktorene ressurstilgang og manglende forankring som vurderes å ha overordnet
betydning. Det er iverksatt tiltak på begge områder. Med bakgrunn i dette nedjusteres
sannsynligheten for at risikoen skal inntreffe. Konsekvensen vurderes likevel fortsatt som
høy.
Flere av prosjektene rapporterer nå at ressurser har kommet på plass.
Kommunikasjonsplaner og flere arenaer for både forankring, dialog og medvirkning er
etablert, og det har vært stor aktivitet med møtevirksomhet med eksterne aktører og
samarbeidspartnere, både fra prosjektene og RHFets ledelse. Som et ledd i å sikre bedre
informasjon og forankring med de tillitsvalgte, vurderes et større møte der man inviterer de
foretakstillitsvalgte i alle helseforetakene. Videre er det avholdt en rekke møter med
fylkesnivå og med kommunesektoren. Slike møter vil bli avholdt også i den videre framdriften
i tråd med behovet innenfor det enkelte innsatsområdet.
Arbeidet med å involvere styrer og ansatte i de enkelte helseforetakene vil bli prioritert i
perioden fremover.

Administrerende direktør inviterer styret til å ta statusrapporten fra omstillingsprogrammet til
orientering.

Vedlegg;
• Statusrapport for omstillingsprogrammet per februar 2008
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