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Bakgrunn 
 
Det vises til brev av 21.05.02 fra Helsedepartementet og styresak 49/02 B vedrørende årlig 
melding til Helsedepartementet. 
 
Det var opprinnelig satt en frist til 10. juni for den årlige meldingen. Denne er senere endret til 
1. juli 2002. Forslag til årlig melding fra Helse Vest RHF fremlegges på denne bakgrunn til 
behandling i styret. 
 
Departementet har lagt til grunn at det meldingsutkastet som sendes inn innen 1. juli 2002 er 
foreløpig når det gjelder styrets plandokument for virksomheten. Det skal primært bidra til å 
etablere grunnlaget for departementets og regjeringens avsluttende arbeid med statsbudsjettet 
for 2003. Frist endelig plandokument er satt til 1. okt. 2002. Det vil inngå i grunnlaget for 
departementets avsluttende arbeid med styringsdokumentet for 2003. 
 
Kommentarer 
 
Det gis her en nærmere redegjørelse for det formelle grunnlaget for meldingen, mål som skal 
legges til grunn og overordnet rolleforståelse. 
 
Formelt utgangspunkt 
 
I henhold til helseforetakslovens § 34 skal det hvert år utarbeides en melding om foretaket og 
foretakets virksomhet: 
 

Regionalt helseforetak skal hvert år utarbeide en melding om foretaket og foretakets 
virksomhet som forelegges departementet. Meldingen skal også omfatte de 
helseforetak som det regionale helseforetaket eier. 

 
Meldingen skal blant annet redegjøre for virksomheten i det foregående år, herunder 
skal det redegjøres for gjennomføringen av krav departementet har stilt til 
virksomheten. Meldingen skal inneholde en plan for virksomheten i de kommende år. 

 
Nærmere regler om meldingens innhold og frist for å fremlegge den for departementet 
fastsettes i vedtektene. 



 
Det heter videre i vedtektenes § 15: 
 

Styret skal hvert år sende en melding til departementet som omfatter: 
- styrets plandokument for virksomheten 
- styrets rapport for foregående år 
- styrets forslag til bevilgning over statsbudsjettet 

 
Plandokumentet skal være av strategisk og overordnet karakter og vise hovedtrekkene i 
virksomhetens fremtidige drift innen de rammebetingelser som er gitt av staten som eier 
og helsemyndighet. Denne delen av plandokumentet vil inngå i vurderingsgrunnlaget for 
behandlingen av de enkelte års statsbudsjett. 

 
Plandokumentet skal videre, med utgangspunkt i vurderinger av eksisterende drift, gi 
beskrivelse av forventede endringer i befolkningens behov for helsetjenester og i den 
helsefaglige utvikling på fagområdene, vise behovet for utvikling og endring av tjenestene 
og driften av virksomheten og styrets vurdering av ressursbruken for de nærmeste årene, 
med forslag til finansiering. 

 
Rapporten om virksomheten fra foregående kalenderår skal vise hvordan pålegg og 
bestemmelser som er gitt i foretaksmøtet eller satt som vilkår for bevilgninger, er fulgt 
opp. Rapporten skal også vise utviklingen i forhold til det regionale foretakets 
plandokument. 

 
Meldingen må ses som ledd i et sammenhengende plan- og styringssystem hvor rapport fra 
foregående år og plan for fremtidig drift legger grunnlag for innspill til statsbudsjettet og nytt 
styringsdokument. 
 
Mål som er lagt til grunn for melding 
 
Helseforetakenes formål er å bidra til å oppfylle de målsettinger som er nedfelt i 
spesialisthelsetjenestelovens § 1-1 og pasientrettighetslovens § 1-1, jfr § 1 i 
helseforetaksloven. 
 
I spesialisthelsetjenestelovens § 1-1 heter det: 
 

Lovens formål er særlig å: 
 

1. fremme folkehelsen og å motvirke sykdom, skade, lidelse og funksjonshemning 
2. bidra til å sikre tjenestetilbudet kvalitet 
3. bidra til likeverdig tjenestetilbud 
4. bidra til at ressursene utnyttes best mulig 
5. bidra til at tjenestetilbudet blir tilpasset pasientenes behov og 
6. bidra til at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasientene 

 
I pasientrettighetslovens § 1-1 heter det: 
 

Lovens formål er å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på helsehjelp av god 
kvalitet ved å gi pasienter rettigheter overfor helsetjenesten. Lovens bestemmelser skal 



bidra til å fremme tillitsforhold mellom pasient og helsetjeneste og ivareta respekten 
for den enkelte pasients liv, integritet og menneskeverd. 

 
Helseforetakene skal yte gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det, 
uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn, samt legge til rette for 
forskning og undervisning, jfr § 1 i helseforetaksloven. 
 
Det er i styringsdokumentet for 2002 gitt supplerende merknader om overordnede mål og 
prioriteringer. Det vises her til at sykehusenes oppgaver (jfr § 3-8 i 
spesialisthelsetjenesteloven) er: 
 

- pasientbehandling 
- utdanning av helsepersonell 
- forskning 
- opplæring av pasienter og pårørende 

 
Denne helheten av oppgaver må legges til grunn for styringen 
 
Helse Vest RHF må med basis i disse oppgavene og i samvirke med andre helsetjenester bidra 
til forbedring av befolkningens helse og livskvalitet. Ambisjonen er å gi befolkningen bedre 
evne til å: 
 

 beholde god helse lengst mulig i livet 
 bli frisk når sykdom rammer 
 leve et best mulig liv med kroniske sykdommer eller funksjonshemninger 
 møte livets slutt på en trygg og verdig måte 

 
Tilbudet skal være tilgjengelig for alle uavhengig av bosted, kjønn, inntekt, sosialstatus og 
tilknytning til arbeidslivet. Tilbudet skal være kvalitetsmessig likeverdig og bygge på respekt 
for menneskeverdet. 
 
Oppgavene skal ivaretas innenfor en verdimessig ramme hvor pasienten behov skal være 
utgangspunktet. Helsetjenesten er til for befolkningen og møtet med helsetjenesten må være 
preget av velvilje og forståelse. Respekt for at pasienten kjenner seg selv og sitt liv best skal 
være grunnleggende for alle helsearbeidere. Helsetjenesten skal styrke pasientens evne til eget 
ansvar. Pasienten skal informeres og lyttes til og behandlingen skal gi trygghet. 
 
Utover de helsepolitiske mål har Helse Vest ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø og gode 
arbeidsplasser. 
 
Tverrfaglighet og helhet i tjenestetilbudet skal prege organisering og ledelse av alle sider ved 
virksomheten. 
 
Pasient- og brukerkompetanse må nyttes for å sikre best mulig kvalitet. 
 
I prioritering av pasienter må Helse Vest legge de generelle prioriteringskriteriene til grunn: 
 

 Det skal gis prioritet etter alvorlighetsgrad av sykdom 
 Prioritering må vurderes i forhold til nytten av det aktuelle tiltaket 
 Prioritering må vurderes i forhold til kostnadseffektiviteten av tiltaket 



Meldingens innhold 
 
Meldingen er bygget opp på følgende måte: 
 

1. Rapport for 2001 
2. Styrets plandokument 
3. Styrets forslag til bevilgning/budsjett for 2003 

 
Rapport for 2001 er en beskrivelse av det arbeidet som ble gjort i 2001 for å få etablert de 
styrende organer, foretaksstrukturen og laget budsjett og avtaler for 2002.  
 
Styrets revisorgodkjente regnskap skal her vedlegges denne rapporten. 
 
Styrets plandokument tar utgangspunkt i de to rollene som Helse Vest RHF skal ivareta: 
 

 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. 

 
Hvordan har Helse Vest håndtert det ansvar som følger av disse to rollene, hvordan vurderes 
rammebetingelsene og hvilke strategiske utviklingstiltak vil bli prioritert? 
 
Styret forslag til budsjett er ikke ment å være et komplett budsjettforslag men innspill som 
ønskes vektlagt i departementets arbeid med statsbudsjettet for 2003. Det vil bli lagt et eget 
opplegg for budsjettarbeidet for 2003. 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Forslag til årlig melding fra Helse Vest RHF godkjennes og oversendes Helsedepartementet. 
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