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Bakgrunn 
 
Styret ble i møte 22.02.02 forelagt en sak om strategiprosess i Helse Vest RHF, jfr sak 19/02 
D. Administrasjonen ble bedt om å jobbe videre med saken til styrets møte i mars. 
 
Helse Vest RHF må  sammen med helseforetakene utarbeide en strategisk plan som viser 
hvordan de overordnede mål for helsetjenesten kan realiseres for befolkningen i helseregion 
vest. Denne må bygge på felles forståelse av hva som er de overordnede mål og oppgaver, hva 
som er situasjonen i helsetjenesten i helseregion vest og hvilke utfordringer vi står overfor. 
 
En slik strategisk plan må utvikles over noe tid. Det er viktig å ha et samlet og fremtidsrettet 
perspektiv på dette arbeidet. Samtidig er det viktig å komme i gang med dette arbeidet og 
hente ut gevinster av sykehusreformen. 
 
Det vises her bl.a. til styringsdokumentet hvor eier forutsetter at de regionale helseforetakene  
umiddelbart starter med tiltak for å effektivisere driften og redusere kostnadsnivået.  
 
Det forventes at sykehusreformen skal gi synergieffekter og legge grunnlag for 
effektiviserings- og produktivitetsfremmende tiltak. 
 
På bakgrunn av siste styresak foreslås det i første omgang oppstartet 3 delprosjekter: 
 

 Utarbeidelse av en forretningsplan – visjon, mål og verdigrunnlag  
 

 Funksjonsfordeling – fordeling av medisinske oppgaver og funksjoner  
 

 Administrative støttefunksjoner - samordning av administrative støttefunksjoner  
 
Forretningsplanen vil være overordnet og også gi føringer for de to andre prosjektene. 
 
Det fremlegges her forslag til mål og krav til prosjektene, styring og organisering og 
fremdrift. 
 
 



Kommentarer 
 
1. Innledning 
 
Helse Vest RHF har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten til befolkning i 
helseregionen. En strategisk plan må gi svar på hvordan Helse Vest vil ivareta dette ansvaret 
gjennom eierskap og samhandling med helseforetakene, private institusjoner og ansattes 
organisasjoner. 
 
Arbeidet med strategisk plan må avspeile en balanse mellom på den ene siden eierskap og 
overordnet ansvar og på den andre siden helseforetakenes (og privates) selvstendige ansvar 
for ivaretakelse av avtalte oppgaver. 
 
Den strategiske planen for Helse Vest vil gi føringer for foretakene men må kompletteres med 
prosesser internt i de enkelte helseforetak. Helse Vest vil i forhold til disse prosessene først og 
fremst ha en pådriverrolle. 
 
2. Forretningsplan 
 
Sykehusreformen skal bygge videre på grunnleggende verdier som likeverd, rettferdighet og 
solidaritet. Tilgjengelighet, kvalitet og omsorg for den enkelte skal kombineres med rasjonell 
ressursutnyttelse og et helhetlig samfunnsmessig og ledelsesmessig ansvar. 
 
Forretningsplanen må ta utgangspunkt i den overordnede ramme for det regionale 
helseforetaket, situasjonen i helseregionen og ha fokus på Helse Vest sine hovedoppgaver: 
 

 pasientbehandling  
 utdanning av helsepersonell  
 forskning  
 opplæring av pasienter og pårørende  
 utvikling av medisinsk praksis, pleie og kompetanseutvikling  

 
Forretningsplanen vil være det overordnede dokument for Helse Vest og gi rammer og føring 
for den videre utforming av virksomheten i helseforetakene og samarbeid med andre. 
 
Forretningsplanen må ha en forankring i overordnede styringsbudskap men først og fremst 
være et felles styringsredskap for helseregionen med god forankring i det enkelte helseforetak. 
 
Forretningsplanen vil omfatte: 
 

 verdimessig forankring, visjon, overordnede mål og de viktigste veivalgene i utvikling 
av helsetjenesten i Helseregion vest  

 
Aktuelle problemstillinger er: 
 

 hvordan kan enhetlig eierskap nyttes til å ta helhetlig styring og ansvar  
 hvordan skal de grunnleggende verdier reflekteres i Helseregion vest  
 hvilket fremtidsbilde - visjon skal vi ha for tjenestene  
 hva vil være de overordnede mål  



 hvilke ambisjoner skal legges til grunn for tjenestene  
 hva er de viktigste veivalg – strategier for å nå målene  
 hvordan skal insentivstrukturen være  
 skal tjeneste- og/eller folkehelseperspektiv vektlegges  
 skal samarbeid og/eller konkurranse mellom virksomheter stimuleres  
 kommunikasjon i forhold til målgruppen (brukere, befolkningen og media)  
 hvordan skapes lærende og utviklingsorienterte organisasjoner  
 hvordan skal ansatte som den viktigste ressurs ivaretas  
 hvordan legge rammer for implementering og endring  

 
Mål: 
 
Utarbeide en forretningsplan/overordnet virksomhetsplan som inneholder verdigrunnlag 
visjon, overordnede mål og strategier for utvikling av spesialisthelsetjenesten i Helseregion 
vest med forslag til implementering. 
 
3. Funksjonsfordeling 
 
I henhold til styringsdokumentet skal de regionale helseforetakene videreføre arbeidet med 
effektivisering av sykehusstrukturen i helsesektoren bl.a. med bakgrunn i de regionale 
helseplanene. 
 
Både på  kort og lang sikt må det arbeides med organisatoriske løsninger som gir effektiv 
utnyttelse av de samlede ressursene samtidig som høy kvalitet og god tilgjengelighet sikres. 
 
En samlet strategisk plan må vise hvordan ulike strukturelle tiltak kan bidra til å fremme 
overordnede mål for helsetjenesten. 
 
Spørsmål om funksjonsfordeling må ta utgangspunkt i en felles forståelse av hvilke tjenester 
som skal ytes og i hvilket omfang. Dernest må det fastsettes hvilke helseforetak som skal løse 
hvilke oppgaver.  
 
Helseforetakene må ta ansvar for en effektiv funksjonsfordeling internt i de enkelte 
helseforetakene. 
 
Funksjonsfordelingsprosjektet vil omfatte: 
 

 typer tjenester, dimensjonering og fordeling av medisinske funksjoner og oppgaver 
mellom regioner, mellom helseforetak og mellom helseforetak og private institusjoner.  

 
Aktuelle problemstillinger er: 
 

 hvilke tjenester skal befolkningen tilbys i hvilket omfang  
 hvordan er forholdet mellom volum og kostnad  
 hvordan er forholdet mellom volum og kvalitet  
 god tilgjengelighet - balanse mellom ventetid og nærhet  
 hvordan ivareta utdannings- og rekrutteringsfunksjoner  
 hvordan utnytte telemedisin og nettverkssamarbeid  
 hvordan sikre rimelig andel av lands- og flerregionale funksjoner  



 hvordan skal regionale funksjoner ivaretas  
 skal det skilles klarere mellom akutt og planlagt virksomhet  
 hvordan er forholdet mellom behov og tilbudsstruktur  
 mer spesialisering kontra flere generalistfunksjoner  
 oppgavefordeling og samarbeid med primærhelsetjenesten  
 hvordan håndtere nye funksjoner/metoder  

 
Det vil her være aktuelt å velge ut noen fokusområder som i første omgang gjennomgås. 
 
Mål: 
 
Utarbeide forslag til plan for hvilke medisinske (også medisinske servicefunksjoner) som skal 
utøves i Helseregion vest, ved de enkelte helseforetak og ved private institusjoner med forslag 
til implementering. 
 
4. Administrative støttefunksjoner 
 
Sykehusreformen gir grunnlag for en samordning av ulike administrative støttefunksjoner. 
Det gjelder både funksjoner som har vært ivaretatt ved de enkelte institusjonene og av 
fylkeskommunenes sentraladministrasjoner.  
 
Administrative støttefunksjoner omfatter alle ikke medisinske servicefunksjoner som er 
nødvendige for den medisinske og pleiefaglige virksomheten i spesialisthelsetjenesten. 
 
Det omfatter bl.a. vask, renhold, kantine, kjøkken, innkjøp av medisinsk forbruksmateriell, 
energileveranse, teletjenester, IT-drift, forvaltning av bygg og anlegg, lønn og regnskap osv. 
 
I første omgang foreslås det en gjennomgang av følgende administrative støttefunksjoner: 
 

 Innkjøpstjenester  
 Økonomi, lønn og regnskapstjenester  
 IT-drift  
 Bygg- og eiendomsforvaltning  

 
Fokus er også her på samordning mellom helseforetakene. Det må imidlertid være en 
samordning mot den aktivitet som er i gang eller forventes igangsatt innen de enkelte 
helseforetak som følge av den nye strukturen, jfr styringsdokument til helseforetakene. 
 
Aktuelle problemstillinger er: 
 

 hvordan kan bestilling av tjenester fra eksterne leverandører samordnes  
 hvilke mulige gevinster er det i bestilling av større volum  
 hvordan kan interne tjenester samordnes mellom helseforetak  
 spesialisering og utvikling av bestillerkompetanse  
 prinsipper (policy) for håndtering av ulike støttefunksjoner, jfr forretningsplan  
 hvordan bør arbeidsdeling mellom foretakene være  

 
 
 



Mål:  
 
Utarbeide forslag til samordning og utvikling av administrative støttefunksjoner som gir 
kostnadsbesparelser og bedre ressursutnyttelse med forslag til implementering. 
 
 
5. Organisering og styring 
 
Arbeidet foreslås organisert ved: 
 

 styringsgruppe  
 prosjektgrupper  
 arbeidsgrupper  

 
Det må her vurderes hvilke posisjon styret finner mest hensiktmessig. Det foreslås her at 
styret er prosjekteier, initiere prosessen og stiller krav og rammer for prosjektene. Styret får 
seg forelagt rapporter og tar stilling til oppfølging og implementering. På styrets møte i juni 
2002 foretas en samlet drøfting av strategiplan og strategiprosess. 
 
Det foreslås på denne bakgrunn en felles styringsgruppe sammensatt av personer i den 
administrative ledelsen i Helse Vest RHF og helseforetakene samt en tillitsvalgt. 
Styringsgruppen er også prosjektgruppe for forretningsplanen mens det foreslås opprettet 
egen prosjektgruppe for funksjonsfordeling og administrative støttefunksjoner. Disse 
sammensettes også med personer fra den administrative ledelsen i Helse Vest og de enkelte 
helseforetak, samt en tillitsvalgt i hver gruppe. 
 
Det må også være en tillitsvalgt i hver arbeidsgruppe. 
 
6. Fremdrift 
 
Det er skissert følgende fremdriftsplan for de tre delprosjektene: 
 
Forretningsplan: 
 
Fase 1: 01.04-01.06.02: Første del forretningsplan 
Fase 2: 01.07-01.12.02: Andre del forretningsplan 
Fase 3: 01.01-01.06.03: Implementering forretningsplan 
 
Funksjonsfordeling: 
 
Fase 1: 01.06.-01.12.02: Forslag funksjonsfordeling 
Fase 2: 01.01.-01.06.03: Implementering funksjonsplan 
 
Administrative støttefunksjoner: 
 
Fase 1: 01.04.-31.08.02: Forslag til konkrete tiltak 
Fase 2: 01.09.-01.12.02: Implementering av tiltak 

 
Dette er en meget ambisiøs fremdriftsplan som eventuelt må justeres noe underveis. 
 



Før endelig styrebehandling i Helse Vest vil forslag bli forelagt styrene for helseforetakene. 
 
7. Konsulentbistand 
 
Det er behov for å engasjere konsulentbistand til prosessen. Nærmere kostnadsanslag for dette 
vil bli fremlagt i styremøtet. 
 
 
Forslag til vedtak 
 

1. Innenfor rammen av en strategisk plan igangsettes det i samsvar med saksforelegg 3  
      delprosjekter: 

 
 Utarbeidelse av en forretningsplan – visjon, mål og verdigrunnlag  

 
 Funksjonsfordeling – fordeling av medisinske oppgaver og funksjoner  

 
 Administrative støttefunksjoner - samordning av administrative støttefunksjoner  

 
2.   Det nedsettes en administrativ styringsgruppe med representanter for Helse Vest og 
      helseforetakene. Adm.direktør Herlof Nilssen er leder for styringsgruppen. 

 
3.   Styret får seg forelagt løpende rapportering fra prosjektet. 
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