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HELSE VEST RHF 
 
 
 
 
ÅRLIG MELDING FRA HELSE VEST RHF 
 
 
1. RAPPORT FOR 2001 
 
I juli 2001 ble styret for Helse Vest RHF formelt oppnevnt. Vedtektene ble fastsatt ved kgl. 
res. 31. august 2001. Foretaksstrukturen ble fastlagt av styret i sept./okt. 
 
Det ble konstituert administrerende direktør 17.09.01. Det ble innleid økonomileder og 
merkantilt personale. 
 
En av hovedoppgavene var å få ferdigstilt driftsbudsjett og tilhørende bestiller-utfører avtaler 
med de enkelte helseforetakene for 2002.  Det ble også forberedt avtaler med private 
institusjoner og avtalespesialister. Tjenesteavtaler inngått med de enkelte fylkeskommunene 
ble også fulgt opp.  
 
Et rekrutteringsselskap ble engasjert for å rekruttere personell eksternt og fra 
fylkeskommunene i henhold til foreslått bemanningsplan. 
 
Parallelt ble det arbeidet med å få på plass styrer, vedtekter og stiftelsesdokumenter for 
helseforetakene. Styrene ble oppnevnt 5. des. 2001 og vedtektene ble samtidig fastsatt. 
  
Ansettelse av administrerende direktør, de fleste avdelingsledere og noen medarbeidere var 
klarlagt slik at disse kunne tiltre fra årsskiftet. 
 
Det ble for øvrig ble det innleid betydelig konsulentbistand i hele organisasjonen. Oppdragene 
her bestod blant annet av utarbeidelse av avtaler med helseforetakene, implementering av nytt 
IT system i to av helseforetakene, og oppstart på utarbeidelse av åpningsbalanse i samtlige 
datterselskap. Det ble videre etablert en felles bankforbindelse for hele konsernet. Kurs og 
opplæring i regnskapsloven, prosjekt innen økonomistyring og utarbeidelse av 
økonomihåndbøker var andre konsulenttjenester. I tillegg ble en informasjonsbrosjyre til 
allmennheten tilnærmet ferdigstilt like før jul 2001.  
 
Revisorattestert regnskap er vedlagt. 
 
 
 
2. STYRETS PLANDOKUMENT 
 
 
2.1 Innledning/Det regionale helseforetakets ansvar 
 
Helse Vest RHF har to overordnede roller: 
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 Forvaltning av spesialisthelsetjenestens ”sørge for” ansvar, dvs sørge for at 
befolkningen i helseregionen tilbys spesialisthelsetjenester i og utenfor institusjon. 

 
 Eier og styringsorgan for helseforetaksgruppen, dvs ”konsernledelse for 

helseforetakene som er leverandør av helsetjenestene og det viktigste virkemiddelet 
for å oppfylle ”sørge for” ansvaret. 

 
I det følgende gis det en redegjørelse for hvordan disse to rollene/oppgavene er ivaretatt og 
planlegges ivaretatt fremover. 
 
 
2.2 ”Sørge for” ansvaret  
 
A. Hva er dagens situasjon når det gjelder befolkningens behov for helsetjenester sett i 
forhold til RHFets ressursmessige forutsetninger til å svare på behovet? 
 
Helseregion vest har samlet er relativt lavt forbruk av spesialisthelsetjenester. Det kan 
avspeile et mindre behov og/eller et mindre tilbud. Antagelig innvirker begge forholdene på 
forbruket. Helseregionen har også samlet hatt et lavt driftstilskudd (med ulikheter mellom de 
tre fylkeskommunene som inngikk i regionen. Denne forskjellen er videreført i bevilgning for 
2002 til Helse Vest RHF. 
 
Helse Vest har på denne bakgrunn en klart svakere ressursmessig forutsetning for å svare på 
behovet. 
 
Den aktuelle situasjon viser uheldige ventetider og korridorpasienter. Tilsynsmyndighet har 
bl.a. påpekt avvik både i forhold til ventetider og korridorpasienter ved Haukeland sykehus og 
Sandviken sykehus samtidig som andre sykehus sliter med samme problemer. Flere forhold 
medvirker til denne situasjonen og manglende kapasitet er en viktig faktor. 
 
Med utgangspunkt i årets budsjettsituasjon står Helse Vest i tillegg overfor en meget stor 
utfordring for å komme i budsjettmessig balanse uten å redusere behandlingskapasiteten 
ytterligere. 
 
I det strategiarbeidet som er startet, vil Helse Vest gjøre en grundigere analyse av type 
tjenester og dimensjonering i relasjon til ”sørge for” ansvaret. 
 
 
B. Hvordan ser forholdet mellom etterspørsel av helsetjenester og ressurstilgangen i 
regionen ut til å utvikle seg på kort og lang sikt? 
 
Behovet for helsetjenester må påregnes å øke både som følge av befolkningsutvikling, nye 
metoder og som følge av endring i befolkningens forventninger til helsetjenestene. 
 
Statistisk sentralbyrås prognose viser en økning i befolkningen på 11 % fra 1999 til 2020. 
Befolkningens sammensetning endres slik at det blir flere eldre med tilhørende forventet 
økning i behovet for helsetjenester. 
 
Med utgangspunkt i forbruksrater i 1999 vil dette gi ca 18 % flere innleggelser og 15 % flere 
polikliniske konsultasjoner i 2020. 
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Det må påregnes en vekst utover dette som følge av andre faktorer; medisinsk teknisk 
utvikling, endring i sykelighet og forventninger. Denne effekten er i andre sammenhenger 
anslått til ca 15 %. 
 
Dette er høyst usikre størrelser, og det er særlig vanskelig å forutse konsekvenser av den 
medisinsk tekniske utvikling. Det gir likevel en indikasjon på en klar forventet økning i 
etterspørsel etter helsetjenester. 
 
Ressurssituasjonen vil først og fremst være avhengig av offentlig bevilgning. Dernest vil det 
være et spørsmål om å hente ut mer effekt i egen drift. Det er et sentralt siktemål i den 
strategiprosess som er igangsatt og i styringsbudskapet overfor helseforetakene. Det er helt 
klart et potensiale for å effektivisere dagens drift. 
 
Som vist ovenfor har helseregionen over tid har hatt et lavt driftstilskudd pr innbygger til 
helsetjenester og at regionen samlet har også hatt et lavt forbruk av helsetjenester 
sammenholdt med landsgjennomsnittet. Det tilsier at Helse Vest har et mindre potensiale for 
effektivisering enn andre. 
 
 
C. Har RHFet egnede måter å påvirke etterspørselen etter helsetjenester på? 
 
Etterspørsel etter helsetjenester vil påvirkes av tilbudet. For øvrig vil det først og fremst være 
forhold utenfor helsetjenesten og tiltak rettet mot folks leve- og livsvilkår i sin alminnelighet 
som har størst betydning for helsetilstanden og derved etterspørsel etter helsetjenester. 
 
Når det gjelder tilbudsutvikling vil Helse Vest sterkt vektlegge krav til dokumentasjon og 
utvikle prosedyrer og kriterier for ibruktaking av ny teknologi. Det vil også følges opp med 
informasjon overfor befolkningen. 
 
I forhold til forebygging besitter helsetjenesten viktig kunnskap om sykdomsfremkallende 
forhold som må nyttes i en forebyggende sammenheng. Helse Vest vil her følge opp tidligere 
tverrfaglige initiativ til sykdoms- og skadeforebyggende arbeid. 
 
Når det gjelder etterspørsel etter spesialisthelsetjenester særskilt, vil en velfungerende 
primærhelsetjeneste være en viktig forutsetning for å unngå at personer tilbys tjenester på et 
for høyt nivå. 
 
Helse Vest vil vektlegge et nært og godt samarbeid med primærhelsetjenesten og følge opp 
tidligere initiativ og prosjekter. Det vises her bl.a. til praksiskonsulentordning hvor 
primærleger ansettes i deltidsstillinger på sykehusene og fungerer som bindeledd og veiledere. 
 
Det vises også til initiativ i Helse Bergen HF om samarbeid med Bergen kommune om et 11/2 
tjenestetilbud. 
 
Helse Vest vil videre aktivt vurdere og utprøve alternative måter å yte tjenester på. Det vises 
her bl.a. til utvikling av lærings- og mestringssentre som også stimulerer til større egenansvar, 
ambulerende tilbud, veiledning overfor samarbeidspartnere, alternativer til fysisk fremmøte 
osv. 
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D. Er det forhold/situasjoner av regional/lokal karakter som RHFet vurdere som 
særskilt kritisk, og med konsekvenser for ressursbruk og –tilfang, og som departementet 
bør kjenne? 
 
Helse Vest vurderer tilbudet til psykiatrisk pasienter særlig i Helse Bergen som kritisk med 
kraftig økning i antall ø-hjelp tilfeller med tilhørende overbelegg og korridorpasienter. 
 
Det er generelt er press på arealer både i Helse Bergen (Haukeland sykehus) og Helse 
Stavanger (Sentralsjukehuset I Rogaland). 
 
 
E. På hvilken måte planlegger RHFet å benytte private aktører i oppfyllelsen av sitt 
”sørge for” ansvar? Hvilke prosedyrer og beslutningssystemer legges det opp til i 
forhold til private aktører? 
 
Helse Vest RHF har fulgt opp og inngått nye avtaler med de private aktørene som hadde 
avtaler med fylkeskommunene.  
 
For å redusere ventetid og øke tilbudet er det også inngått egne avtaler med flere private 
klinikker som er godkjent for ISF-refusjon. Tilbudet er forutsatt å gjelde pasienter som i dag 
står på venteliste. Det er inngått avtale med: 
 

 Axess sykehus og spesialistsenter 
 Omnia asa 
 Volvat medisinske senter 

 
Det er videre inngått avtale med to øre-nese-hals spesialister og en øyespesialist. 
 
Det er også inngått en driftsavtale med Sentrum Røntgeninstitutt for å øke røntgenkapasiteten 
særlig i Helse Bergen og Helse Stavanger. 
 
Helse Vest har også videreført avtaler med private legespesialister og psykologer. 
 
Helse Vest er direkte avtalepart i forhold til alle private aktører. Avtalene med de private 
institusjonene/klinikkene er bestillingsavtaler basert på forhandlinger hvor det er satt klare 
måltall for leveranse med tilhørende rapporteringskrav. 
 
 
F. I hvilken grad makter RHFet å prioritere sin innsats i samsvar med nasjonale 
helsepolitiske mål og satsningsområder slik de fremgår av dokumenter til Stortinget og 
styringsdokumentene.  
 
1. Pasienter og brukere 
Det er tatt initiativ for å bedre informasjon til pasientene om fritt sykehusvalg samtidig som 
valgmulighetene er økt gjennom avtale med private spesialister og klinikker. 
 
I samarbeid med brukerorganisasjonene er det opprettet et regionalt brukerutvalg på 8 
medlemmer, og det vil bli fordelt støtte til brukerorganisasjonene. 
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Det enkelt HF har ansvar for et formalisert samarbeid med brukerorganisasjonene i sitt 
område. 
 
2. Prioritering 
Pasientgrupper med lang ventetid er prioritert i forhold til kjøp av tjenester. 
 
Prioritering i tjenestetilbudet vil bli sterkere vektlagt i arbeidet med strategisk plan. 
 
3. Kvalitet i behandlingen 
I avtalene med helseforetakene er det lagt inn indikatorer for kvalitet og service som det skal 
registreres på i 2002. Det er samtidig igangsatt et utviklingsarbeid i samarbeid med 
helseforetakene for å utvikle disse indikatorene md sikte på å angi mer spesifikke krav i neste 
omgang. 
 
Helseforetakene har ansvar for å overvåke og kontinuerlig forbedre kvaliteten på 
tjenestetilbudet, og styrene i helseforetakene har sterkt fokus på dette. 
 
4. Ressursutnyttelse 
Det er lagt et klart press på helseforetakene for å bedre ressursutnyttelse særlig i forhold til de 
administrative støttefunksjonene. I neste omgang vil fokus rettes mot de medisinske 
funksjonene. 
 
Det vises for øvrig til det som ellers er sagt om ressurssituasjonen 
 
5. Ventetider og ventelister 
Det er foretatt en oppryddig på ventelistene. Det er imidlertid fortsatt behov en sanering og en 
felles systematikk med føring av ventelister. 
 
Som nevnt er det igangsatt tiltak særlig rettet mot pasienter som har ventet lenge eller har i 
utsikt å vente gjennom avtaler med private. 
 
De siste ventelistetallene viser en positiv utvikling innen somatikk men ventetiden er økt 
innen psykiatri. 
 
6. Rettsmessige plikter 
I forhold til rettsmessige plikter vil vi nevne at arbeidet med regional smittevernplan og 
beredskapsplan er igangsatt. 
 
 
G. Oppsummerende vurderinger av om det regionale helseforetaket bør gis endrede 
rammebetingelser for å være i stand til å bære sitt ”sørge for” ansvar. 
 
Vi vil her særlig understreke at Helse Vest RHF har et ressursmessig svakere fundament målt 
med driftstilskudd pr innbygger til å bære ”sørge for” ansvaret. 
 
Helse Vest har også en lav legedekning pr 1000 innbyggere. 
 
Helse Vest har pr dato ikke balanse mellom utgifter og inntekter. Det er stilt store krav til 
helseforetakene omstilling som også er en utfordring for ”sørge for” ansvaret. 
 

Sak 063/02 B  Vedlegg 



 6

Det er i denne sammenheng også et problem at de store bykommunene dels har problem med 
å motta ferdigbehandlede pasienter. 
 
 
2.3 Eier- og styringsorgan for foretaksgruppen 
 
A. Supplerende forhold knyttet til økonomi og budsjett som det regionale helseforetaket 
ønsker å fremheve, utover det som er trukket frem knyttet til ”sørge for” ansvaret? 
 
1. Tidligere fylkekommunale kostnader 
Det ble bevilget 81 millioner til dekning av tidligere fylkeskommunale kostnader. I ettertid 
har det blitt avdekket flere kostnadsposter som det innenfor rammen ikke er dekning for. Det 
høye kostnadsnivået i forhold til tildelt budsjettramme er gjeldende for samtlige helseforetak, 
og ligger i dag på totalt ca 250 millioner. De vesentligste av kostnadspostene refererer seg til 
forsikringer, overflytting av personell fra fylkeskommunene, IT - investeringer og diverse 
medlemsavgifter.  
 
2. Knappheten i investeringsrammen 
Helse Vest RHF er tildelt 326.6 mill. kr til investeringer i 2002 i basistilskuddet. Midlene er 
fordelt til utstyrsinvesteringer, prosjekter på psykiatriplanen og til oppfølging av prosjekter 
som var igangsatt før årsskiftet. Investeringsrammen er meget stram og gir kun begrenset 
mulighet til å ivareta igangsette prosjekter og opprettholde et visst nivå på 
utstyrsinvesteringene. 
 
I samarbeid med helseforetakene er det arbeidet med å få en oversikt over hva som er et mer 
reelt årlig investeringsnivå i helseregion vest. Det er bedt om en redegjørelse for aktuelle 
investeringer i 2002 som ikke kan dekkes innenfor nåværende ramme. Det gjelder utstyr, 
vedlikehold av bygg, anlegg og installasjoner, igangværende prosjekter og nye prosjekter som 
det er ønskelig med løpende fremdrift på.  
 
Det ble kartlagt prosjekter tilsvarende ca 450 mill. kr utover den investeringsbevilgning som 
Helse Vest RHF har fått i 2002. 
 
3. Lønnsoppgjør og pensjonsforsikringen (KLP) 
Lønnsforhandlingene i offentlig sektor er nå avsluttet, og for helsesektoren endte oppgjøret 
med en økonomisk ramme på 6,25 prosent lønnsøkning. Dette er en økning på 2 prosentpoeng 
(6,25-4,25) fra opprinnelig budsjett. 
 
På grunn av den negative utviklingen på finansmarkedet i fjor, vil Kommunenes 
Landspensjonskasse (KLP) ikke ha penger nok i 2002 til å dekke organisasjonens økte 
pensjonsutgifter. I tillegg vil det høye lønnsoppgjøret føre til store tilleggspremier for det 
regionale helseforetaket. KLP har på nåværende tidspunkt ikke beregnet eksakt hvor stor 
premien vil bli, men anslått at størrelsen vil bli på ca 20 prosent mot opprinnelig budsjett på 
ca 10 prosent. 
 
 
B. Er det behov for endringer i de organisatoriske rammebetingelsene eller det 
styringsmessige praksis som begynner å utvikle seg fra eierdepartementets side? 
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Det er for tidlig å gi en klar vurdering av de organisatoriske rammebetingelsene og behovet 
for eventuelle endringer.  
 
Fra Helse Vest sin side er det viktig med en klar og formalisert styringslinje til 
eierdepartementet og at all styring, med mindre det er lovhjemmel for annet, følger denne 
linjen. 
 
Vår erfaring er at eierdepartementet i denne omfattende reformen har evnet å ivareta en 
konstruktiv samhandling og lagt ned en stor innsats for å få reformen på rett spor. 
 
For Helse Vest er det viktig å opprettholde og videreutvikle en tillitsfull dialog med 
eierdepartementet. 
 
Det er imidlertid behov for å gå opp noe klarere linjer mellom eierdepartement, andre 
departementsavdeling, Sosial- og helsedirektoratet og RHFene for å tilrettelegge for en tjenlig 
samhandling. 
 
Konkret vil vi peke på at vi er positive til styringsdokumentet men ser behov for en forenkling 
med færre tydelige mål. 
 
Vi ser også frem til å sluttføre reformen bl.a. når det gjelder kapitalhåndtering etter 
regnskapsloven slik at foretakene blir i stand til å ta et helhetlig finansielt ansvar. 
 
 
C. Styringsteknikk som brukes mellom regionalt helseforetak og helseforetakene og 
eventuell endringer/planlagte endringer. 
 
Helseforetakene eies av Helse Vest RHF. Innenfor rammen dette eierskap og den eierstyring 
som dette gir rom for er det lagt til grunn en bestiller-utfører modell.  
 
Det er inngått en avtale med hvert av helseforetakene om bestilling av somatisk og 
psykiatriske helsetjenester. Det er bestilt et bestemt volum dels basert stykkprisfinansiering og 
dels rammefinansiering. Det er gitt regler for håndtering av mer/mindreoppfyllelse og 
rapportering. 
 
Avtalene inneholder også målbare indikatorer for kvalitet og service som skal nyttes i 
inneværende år og danne grunnlag for utvikling av mer presise kvalitets- og servicekrav neste 
år. 
 
Styringsdokumentet fra Helsedepartementet er bl.a. fulgt opp med tilsvarende 
styringsdokument fra Helse Vest til hvert av helseforetakene. Det er her på alle sentrale 
områder foretatt en fordeling av oppgaver og ansvar mellom RHF og det enkelt HF. 
 
Administrerende direktør i Helse Vest er i dag plassert i stab til styret for Helse Vest og 
styremedlem i helseforetakene. 
 
Det vil være behov for å vekte eierstyringen sterkere særlig i de første årene. Det vurderes 
bl.a. å plassere administrerende direktør i linjen mellom styret for Helse Vest og styrene på 
helseforetaksnivå. Det vil også bli vektlagt tettere samhandling med styreledere og 
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administrerende direktører i helseforetakene for å sikre nødvendig samordning på overordnet 
nivå. 
 
Helse Vest har fått på plass en hensiktsmessig foretaksstruktur. Det er vesentlig fremover at 
foretaksmodellens implikasjoner integreres fullt i alle ledd i organisasjonen. 
 
 
D. Hvilke strategiske utviklingstiltak vil bli prioritert i den kommende perioden. Ta 
utgangspunkt i de ti områdene omtalt i departementets strategidokument fra september 
2002. 
 
1. Strategiprosessen 
Styret i Helse Vest RHF har igangsatt en strategiprosess. I første omgang er det igangsatt 
arbeid med 3 prosjekter: 
 

 Utarbeidelse av overordnet foretaksplan 
 Funksjonsfordeling 
 Samordning av administrative støttefunksjoner 

 
Mange av de områdene som er nevnt i departementets strategidokument vil bli fanget opp i 
denne prosessen. 
 
Overordnet foretaksplan skal gi en verdimessig plattform, visjon og de viktigste overordnede 
mål og strategier for utvikling av spesialisthelsetjenesten i helseregionen. Prosjektet skal 
gjennomføres i 2002. 
 
Helse Vest vil videreføre arbeidet med effektivisering av sykehusstrukturen i helsesektoren 
bl.a. med bakgrunn i de regionale helseplanene. Det må arbeides med organisatoriske 
løsninger som gir effektiv utnyttelse av de samlede ressursene samtidig som høy kvalitet og 
god tilgjengelighet sikres. Funksjonsfordelingsprosjektet skal angi hvilke medisinske (også 
medisinske servicefunksjoner) som skal utøves i helseregionen, ved de enkelte helseforetak 
og ved private institusjoner. Prosjektet gjennomføres i 2002 med sikte på iverksetting i 2003. 
 
Her vil bl.a. også 

 organisering og styrking av klinisk forskning,  
 metodevurdering og prioritering,  
 samordning mellom nivåer i helsetjenesten og 
 utvikling av psykisk helsevern i tråd med nasjonale styringssignaler 

være sentrale problemstillinger. 
 
Sykehusreformen gir grunnlag for en samordning av ulike administrative støttefunksjoner. 
Det gjelder funksjoner som har vært ivaretatt ved de enkelte institusjoner og i 
fylkeskommunenes sentraladministrasjoner. Samordning av administrative støttefunksjoner 
skal gi kostnadsbesparelser og bedre ressursutnyttelse. Prosjektet gjennomføres og iverksettes 
i 2002. 
 
I den første fase er det nå lagt mest vekt på samordning av administrative støttefunksjoner 
med fokus på; 
 

 innkjøp, 

Sak 063/02 B  Vedlegg 



 9

 økonomi, lønn og regnskap, 
 IT-drift, 
 forvaltning og drift av eiendom og 
 likviditetsstyring. 

 
2. Ledelse og organisasjonsutvikling i sykehusene 
Det vil fremover bli utviklet en helhetlig  plan for hvordan organisasjon og ledelse skal 
utvikles som virkemidler for å realisere overordnede mål. Første del forventes avsluttet innen 
utgangen av 2002.  
 
3. Kvalitet i sykehus og helsetjeneste 
Som tidligere nevnt er kvalitetsarbeid og kvalitetsutvikling satt i fokus bl.a. ved at indikatorer 
er inntatt i avtalene med helseforetakene og at det skal rapporteres på disse allerede i 2002.  
 
4. Nasjonal IT-strategi for helsesektoren 
Som en oppfølging av den IT-kartlegging som er foretatt, vil det bli utarbeidet en regional IT-
strategi i samsvar med de nasjonale føringene. 
 
5. Samordning av beredskapsmessige forhold 
Det er tatt initiativ til utarbeidelse av reviderte i samarbeid med helseforetakene og aktuelle 
samarbeidspartnere. Arbeidet skal være ferdig innen 1. juli 2003. 
 
6. Sykehusutbygging og kompetanse under statlig eierskap 
Med utgangspunkt i den pågående kartlegging av ressurser og kompetanse knyttet til 
forvaltning og drift av eiendommer, vil det også bli vurdert hvordan større 
utbyggingsprosjekter skal håndteres. 
 
7. Ventetider og ventelister 
Det vises her til det som tidligere er sagt. 
 
8. Brukermedvirkning 
Det vises her til det som tidligere er sagt. 
 
 
E. Hvordan arbeides det med strukturelle tiltak som kan bedre utnyttelsen av 
tilgjengelige ressurser i forhold til de helsepolitiske målene. 
 
I strategiprosessen er det lagt opp ulike løp. Overordnet foretaksplan skal danne en felles 
plattform for konsernet og være utgangspunkt for helseforetakenes planer. Det er planlagt to 
ganger to dagers samling for Helse Vest-styret, styreleder og nestleder styrene for 
helseforetakene og administrativ ledelse på RHF- og HF-nivå. Det vil bli engasjert ekstern 
prosessbistand. 
 
Innen funksjonsfordelingsprosjektet er det en prosjektgruppe med representanter for 
helseforetakene og Universitetet i Bergen. Det vil her bli opprettet arbeidsgrupper og nyttet 
konsulentbistand til avgrensede problemstillinger. 
 
Innenfor administrativ støttefunksjoner er det under prosjektgruppen arbeidsgrupper 
sammensatt med representanter for helseforetakene på de ulike områdene.  
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I styringsgruppen, prosjektgruppene og arbeidsgruppene er det representanter for alle 
helseforetakene og de ansattes organisasjoner. Alle gruppene ledes av Helse Vest. 
 
Det er generelt lagt til grunn for utviklingstiltak at dette skjer i samarbeid med 
helseforetakene men under ledelse fra Helse Vest. 
 
Det er også lagt vekt på å nytte egen kompetanse i stor grad. Konsulentbistand kjøpes på 
avgrensede problemstillinger. 
 
 
 
3. STYRETS INNSPILL I FORBINDELSE MED BUDSJETT FOR 2003 
 
Storparten av arbeidet med budsjett 2003 for Helse Vest konsernet gjøres i løpet av høsten 
2002. Det er viktig for Helse Vest å få avklart forutsetningene for kommende års budsjett på 
et så tidlig tidspunkt som mulig. I dette kapittelet vil vi ta opp følgende; 
 

1. Håndtering av ev. underskudd 2002 
2. Forutsetninger når det gjelder lønns- og prisvekst 
3. Forutsetninger når det gjelder effektivisering av driften 
4. Forutsetninger når det gjelder investeringer 
5. Forutsetninger når det gjelder finansiering 
6. Forutsetninger nå det gjelder økonomiske resultatmål (avkastningskrav) 

 
Håndtering av ev. underskudd 2002 
Styret i Helse Vest vil i august ta stilling til tiltak for å redusere underskuddet for 2002. Noen 
av forholdene som vil bli sett på er følgende: 
 

 Stortingets behandling av Stortingsprp. 59 (2001 – 2002). Det er forventet om lag kr 
340 millioner i driftsinntekter som etter Stortingets behandling når det gjelder 
basistilskudd og ISF inntekter. 

 Mulighetene for å redusere helseforetakenes budsjetter med ca kr 160 millioner for 
inneværende år.  

 
Det er imidlertid noen utfordringer i tillegg til dette. 
 

 Det er usikkert om alle helseforetak i konsernet vil ha økonomisk balanse dersom RHF 
trekker inn kr 160 millioner. 

 Kostnader som tidligere ble dekket av fylkeskommunen var opprinnelig budsjettert til 
kr 81 millioner. Oversikten over slike kostnader beløper seg nå til nærmere kr 250 
millioner. 

 Årets lønnsoppgjør ser ut til å bli på mellom kr 100 og kr 120 millioner mer enn 
budsjettert. 

 Pensjonskostnaden kan bli kr 100 millioner mer enn budsjettert. Aktuarberegning er 
imidlertid ikke mottatt av KLP ennå, så det kan bli justeringer av beløpet. 

 Helse Vest For regner med en reguleringspremie (utbetaling) i KLP på ca kr 400 
millioner ut over det som kostnadsføres over resultatregnskapet. Beregning av denne 
tilleggspremien er ennå ikke mottatt fra KLP så det kan bli justeringer av beløpet. 

 Avskrivninger er ikke finansiert og vil bidra til underskudd i 2002 regnskapet. 
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Helse Vest regner med å få en likviditetsutfordring som følge av ovenstående. 
 
Ser man bort fra avskrivninger, kostnader som tidligere ble dekket av fylkeskommunene, 
konsekvenser av lønnsoppgjør ut over budsjettforutsetningene, økte pensjonskostnader, 
reguleringspremie, lånekostnader og risiko for at HFene ikke klarer holde tilbake kr 160 
millioner vil Helse Vest konsernet få et 0 resultat i 2002. Inkludert disse kostnadene vil 
underskuddet bli betydelig. Helse Vest ser det som viktig få avklart håndtering av underskudd 
som oppstår som følge av kulepunktene over med eieravdelingen. 
 
Lønns- og prisvekst, samt volumvekst fra 2002 til 2003 
 
Helse Vest har behov for  en analyse av størrelsen på deflatoren for vekst i priser og lønninger 
fra 2002 til 2003 som skal benyttes. Som et utgangspunkt benytter Helse Vest deflatoren fra 
forrige budsjettbehandling på 3,6% med en fordeling på prisvekst på 2,5% og lønnsvekst på 
4,25%. I tillegg til dette er det viktig at rammen for Helse Vest blir stor nok til å takle 
utfordringene som følger av utvikling i kostnader og inntekter i 2002 (nevnt under forrige 
overskrift). 
 
Helse Vest ser for øvrig for seg en utvikling i bevilgninger til spesialisthelsetjenesten som 
følger utviklingen i folketall. I tillegg ser en for seg en økning i volum som følge av 
teknologisk utvikling, dvs at det er flere forhold som det blir mulig å behandle.  
 
Effektivisering av driften 
Arbeid med kontinuerlig effektivisering av driften i konsernet er høyt på dagsordenen i Helse 
Vest. Helse Vest ser det imidlertid som viktig at vekstfaktorer nevnt i forrige avsnitt følges 
opp og at ev. effektivisering av driften kan bidra til å bedre konsernets resultater. Krav om 0 
resultat i 2003 kan i så måte være et utfordrende effektiviseringskrav for Helse Vest. Det vil 
likevel være en forutsetning at store deler av de økonomiske utfordringene i 2002 budsjettet 
finner sin avklaring i statsbudsjettet. 
 
Forutsetninger når det gjelder investeringer 
Når det gjelder investeringer er det spørsmålet om finansiering av avskrivninger som er det 
viktigste for Helse Vest. Dette vil kunne danne grunnlaget for rasjonelle 
investeringsbeslutninger i konsernet. Som en forutsetning legger Helse Vest til grunn at 
avskrivninger finansieres fra 2003 inntil dette punktet finner sin avklaring i forslag til 
statsbudsjett for 2003. Det forutsettes dog at store prosjekter kan finansieres særskilt etter 
avtale med eieravdelingen. 
 
Forutsetninger når det gjelder finansiering 
Det er fra Helse Vest sin side ønskelig med mer romslige lånerammer for å finansiere 
virksomheten. Erfaringene fra 2002 viser at fleksibiliteten med fordel kunne vært større når 
det gjelder muligheter til å finansiere investeringer. Det kan også komme tilfeller der behovet 
for likviditetslån kan overstige de rammene som gjelder for 2002. 
 
Forutsetninger om økonomiske resultatmål (avkastningskrav) 
Helse Vest imøteser en avklaring av form og størrelse på resultatmål (avkastningskrav) for 
konsernet.  
 
18.06.02 


