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Før innspurten til statlig overtakelse
av sykehusene er  prosessen styrket
med regionkoordinatorer. De skal
være bindeledd mellom stat, fylke og
det regionale helseforetak.

Thomas Baardseng, regionkoordinator for
Region Nord, forteller at deres funksjon er å
være bindeledd mellom fylkeskommunene i
de enkelte regionene, Sosial- og helsedepar-
tementet og det nye regionale helseforetaks-
styret. 

– Vi vil en viss grad ha sekretariatsfunk-
sjoner for helseforetaksstyret, samtidig som
vi vil ha kontakt med fylkeskommunene hvor
vi vil opptre som departementets represen-
tant, forteller han. 

De fem stillingsinnehaverne er omdispo-
nert fra andre stillinger i Sosial- og helsede-
partementet. 

Mange brikker skal på plass
Oppgavene står i kø før sykehusreformen trer
i kraft ved årsskiftet. Den såkalte eier- og fo-

retaksgruppen, EFG, har tre hovedoppgaver.
Den første er etablering av helseforetak, her-
under kartlegging av aktiva og oppgaver som
skal overføres fra fylkeskommunene og til
helseforetakene, etablering av regnskapsru-
tiner og åpningsbalanse i helseforetakene.
Denne delen av arbeidet ledes av Atle Bry-
nestad. 

Den andre oppgaven er å forberede eier-
styring, herunder etablere modeller for sta-
tens styring med virksomhetene. Dette ar-
beidet ledes av Olav Slåttebrekk. 

Den tredje oppgaven er personell, herun-
der departementets oppfølging av admini-
strativt ansatte i fylkeskommunene, som be-
røres av reformen. Dette arbeidet ledes av In-
grid S. Høymork. 

I tillegg er informasjon, prosjektstyring og
intern administrasjon stabsfunksjoner. Hele
prosjektet ledes av ekspedisjonssjef Vidar
Oma Steine i Sosial- og helsedepartementet. 

Ellen Juul Andersen
Informasjonsavdelingen

– At organisasjonene er klare 1.1. 2002
og at vi får gjort noe med ventetiden i
sykehusvesenet, er suksesskriterier ved
statlig overtakelse av sykehusene.

Dette sa styreleder for helseforetaket i Hel-
seregion Sør, Nils Fredrik Wisløff, på en
presseorientering med helseministeren, der
de fem lederne av de nye foretaksstyrene ble
presentert.

Helseministeren understreket at et høyt
tempo i arbeidet vil være viktig for å nå må-
lene om å få organisasjonene
på plass. – Det viktigste for
helseforetakene er å levere li-
keverdighet i helsetjenestetil-
budet til befolkningen, selv
om dette vil  kunne gi ulikhe-
ter i måter å løse problemene
på, sa Tore Tønne.

Struktur
Nils Fredrik Wisløff sa at sty-
rene vil gå gjennom foretaks-
strukturen. – I den sammen-
heng er vi nødt til å se om det
bør være flere enheter i fore-
takene eller om de bør være
stringente med en institusjon i
hvert foretak, sa han.

Olav Helge Førde, styrele-

der i helseforetaket i Helseregion Nord, sa at
en mulighet er å blåse liv i sykestuer og fø-
destuer, og at en del av endringspotensialet
kanskje er mer desentralisering. Helseminis-
teren var raskt fremme og støttet Førdes ut-
talelser: – Kanskje vil man se endringer i
form av kortere avstander til helsetjenestene,
sa Tønne.

Olav Helge Førde så også utfordringene i
å få med faggruppene. – Organisatorisk sett
er reformen viktig for å få i gang prosesser
som gjør at dette kan fenge og få med fag-
gruppene, sa han.

Daglige ledere
Den viktigste oppgaven nå er å få ansatt dag-
lige ledere i helseforetakene. Tore Tønne 
understreket rolledelingen og at det ikke er
helseministeren som eier som har ansvar for
prosessen med å rekruttere daglig ledere. 

– Jeg forventer at foretaksstyrene tar tak i
dette umiddelbart, sa ministeren.

Ellen Juul Andersen
Informasjonsavdelingen

Tempo må holdes

Helseminister Tore Tønne med styrelederne i de regionale helse-
foretakene. Fra venstre: Paul Hellandsvik (Region Midt-Norge),
Olav Helge Førde (Region Nord), Anne Kverneland Bogsnes (Re-
gion Vest), Siri Beate Hatlen (Region Øst) og Nils Fredrik Wisløff
(Region Sør). Foto S.E. Dahl, Samfoto

Bindeledd mellom stat, fylke og helseforetak

De fem regionkoordinatorene

Nord-Norge: Thomas Baardseng, 
tlf. 22 24 87 74

Midt-Norge: Asbjørn Hofsli, 
tlf. 22 24 82 97/90 96 34 08

Vest: Pål Chr. Roland, tlf. 22 24 82 93

Sør: Heidi Stien, tlf. 22 24 87 41

Øst: Kai Furberg, tlf. 22 24 82 94

Tillitsvalgte møter 
foretakene
Legeforeningen gjennomfører tillits-
valgtkonferanser i september, der fore-
takslederne og -styrene er invitert til å
delta, sammen med våre tillitsvalgte.
En av hensiktene er blant annet å bli
bedre kjent med styrene og at de blir
kjent med hva legene har av forvent-
ninger og synspunkter på prosessen.


