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Bakgrunn 
 
Helse Vest har på basis av Stortingets behandling av revidert statsbudsjett mottatt et revidert 
styringsdokument fra Helsedepartementet, jfr vedlegg. 
 
Justeringene som foretas er primært knyttet til departementets styringsdokument kap 4, om 
bevilgning for 2002 og kap 5, styring av investeringer, samt at noen andre forhold omtales. 
Opprinnelig styringsdokument vil fortsatt være gjeldende med tillegg/unntak for de forhold 
som omtales i revidert styringsdokument. 
 
På basis av det reviderte styringsdokumentet er det laget et tilleggsskriv til helseforetakene 
som her er vedlagt. 
 
De økonomiske konsekvensene av revidert styringsdokument fremlegges i egen sak om 
revidert budsjett. 
 
Kommentarer 
 
I revidert styringsdokument redegjøres det for økning i basisbevilgning til Helse Vest RHF. 
Økningen er på 281,092 mill. kr hvorav 55 mill. kr er investeringsmidler. 
 
Helsedepartementet legger til grunn at dette samlet gir rom for en aktivitetsvekst på i 
underkant av 1 ½ % i forhold til 2001-nivået. 
 
Etter departementets beregninger tilsvarer samlet tilleggsbevilgning ca halvdelen av anslått 
driftsunderskudd i 2002 i de regionale helseforetakene. 
 
Det skal særlig legges vekt på å styrke behandlingskapasiteten innen psykisk helsevern og 
sikre støtte til brukerorganisasjonene. 
 
Det redegjøres for noen særlig forhold knyttet til innsatsstyrt finansiering og DRG-refusjon, 
donoransvarlige lege og målrettet pasientopplæring gjennom astmaskoler. 
 
Helse Vest RHF er bedt om å avsette 0,5 mill. kr til felles strategisk utviklingstiltak. De andre 
helseregionene er bedt om å holde tilbake tilsvarende beløp. Det legges opp til at hvert av de 



 

regionale helseforetakene skal gis lederskap for minst ett flerregionalt eller nasjonalt 
utviklingstiltak. Midlene skal dekke utgifter i denne forbindelse. 
 
Av en samlet investeringsbevilgning på 300 mill. kr har Helse Vest RHF fått til 55 mill. kr. 
Det er samtidig gitt en låneramme på 184 mill. kr for Helse Vest RHF. 
 
 Investeringer til utstyr, psykisk helse og kreft skal prioriteres. 
 
Forslag til vedtak 
 
Saken tas til orientering 
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