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Bakgrunn 
 
Revidert styringsdokument av 25.06.03 ble fremlagt for styret og nærmere gjennomgått av 
administrerende direktør i telefonstyremøtet 26.06.03. 
 
Styret fattet følgende vedtak: 
 
Styret tar revidert styringsdokument til etterretning. 
 
Administrasjonen i Helse Vest gjennomgår konsekvensene av å tilpasse produksjonen ihht. 
styringssignal fra Departementet. 
 
Administrasjonen fremskaffer oversikt over hvilke områder som har hatt vekst utover 
budsjettforutsetningene. 
 
Saken behandles i styremøtet 3. september 2003. 
 
Etter dette mottok de regionale helseforetakene nytt brev 30.06.03 med tittel Ad. revidert 
styringsdokument.  Kopi av dette brevet er vedlagt.  Som det fremgår, korrigeres her det 
styringsbudskap som er gitt i revidert styringsdokument av 25.06.03.  Det bes om en 
gjennomgang av aktivitet og pasientbehandling i det enkelte RHF.  Gjennomgangen skal skje 
med utgangspunkt i Stortingets bevilgningsvedtak med de rammer og premisser som er 
knyttet til vedtakene.  I tillegg bes det om en analyse av den effekt det vil ha å redusere 
aktiviteten i 2003 til samme reelle nivå som i 2002 og hvilken betydning det vil ha for sørge-
for ansvaret.  Det er  presisert at det ikke skal gjennomføres tiltak som følge av revidert 
styringsdokument, før ovenstående vurdering er foretatt og Departementet har gitt 
tilbakemelding til de regionale helseforetakene.  Endelig understrekes at forutsetningen om at 
ISF-bevilgningen og bevilgningen til poliklinisk virksomhet er overslagsbevilgninger og at 
det vil bli gitt orientering til Stortinget og at i den grad det er nødvendig for å oppfylle 
Stortingets forutsetninger vil bli fremmet forslag om tilleggsbevilgning. 
 
Den gjennomgangen Departementet har bedt om er gjennomført og oversendt Departementet 
08.08.03.  Det vises også til tidligere oversendelse til styrets medlemmer av denne 
gjennomgangen.  Hovedtrekkene i gjennomgangen er at aktiviteten målt i DRG-poeng for 
Helse Vest samlet etter de foreliggende prognoser ikke  ligger vesentlig høyere enn forutsatt i 
vedtatt budsjett.  Samlet sett er heller ikke den prognostiserte vekst i DRG-indeks høyere enn 



 

det som er forutsatt i statsbudsjettet.  Det påpekes at det er tatt forbehold for usikkerhet i 
prognosene.   
 
Det er videre konkludert med at i fall produksjonen skal reduseres med 12.300 DRG-poeng til 
2002-nivået, vil dette medføre en inntektsreduksjon på ca. 220 mill.kr. uten mulighet for 
tilsvarende kostnadsreduksjon innenfor samme tidshorisont.  Det er og gjort beregninger som 
tilsier at om denne reduksjonen skal tas ut i løpet av årets 3 siste måneder vil 
pasientbehandlingen måtte reduseres med 28%.  Dette kan ikke  gjennomføres  uten at det går 
utover sørge-for-ansvaret da det aller meste av den elektive virksomhet i så fall må innstilles 
med store konsekvenser for ventetid/ventelister.Videre understrekes den demotiveringseffekt 
som vil følge av en kontramelding  til gjeldende styringsbudskap om maksimal innsats for å 
redusere ventelister og ventetid.  Endelig påpekes de store økonomiske utfordringer som 
helseforetaksgruppen har for å nå målsettingen om balanse i 2004, den relative 
underfinansiering av Helse Vest og at  nødvendig ekstrainnsats for å redusere ventelister og 
ventetider sannsynligvis er begrenset i tid til noen få år. 
 
 
Kommentarer 
 
Situasjonen er nå i tillegg drøftet i et eget møte med eieravdelingen og den bebudede 
arbeidsgruppe for å sikre løpende dialog mellom Departementet og RHF-ene om de gitte 
styringssignaler er opprettet.  Gruppen ledes av ekspedisjonssjefen i eieravdelingen og består i 
tillegg av de administrerende direktører i RHF-ene. 
 
Helse Vest RHF har enda ikke mottatt en offisiell tilbakemelding på den foretatte 
gjennomgang. Mye taler imidlertid for at det ikke blir lagt begrensninger på aktiviteten for 
resten av 2003 og at det vil bli fremmet forslag for Stortinget om nødvendig 
tilleggsbevilgning. 
 
Det er imidlertid åpenbart at en veksttakt av den størrelse en har sett i 2003 er en umulighet i 
de kommende år.  De endelige forutsetninger for 2004 vil selvsagt ikke foreligge før 
statsbudsjettet offentliggjøres.  Helseforetakene legger i sitt foreløpige arbeid med budsjettene 
til grunn at det maksimale aktivitetsnivået for 2004 kan bli nivået i 2003.  Strategien om å 
styrke budsjettsituasjonen gjennom en økning av aktivitet med en marginalkostnad på under 
60% av DRG-pris vil under ingen omstendighet bli en farbar vei for 2004.  Kostnadskutt vil 
derfor måtte være hovedelementet i tilpasningsarbeidet i helseforetakene.  Det vil og være 
begrenset i hvor stor grad det kan foretas nye strukturelle tiltak.  I tilfelle aktiviteten 
ytterligere må reduseres, vil det være helt nødvendig med et omfattende prioriteringsarbeid på 
alle nivåer av hvilke aktiviteter som skal opprettholdes og hva som skal avvikles. 
 
I den foreliggende situasjon er det og en fordel at våre alle kontrakter med private 
kommersielle tjenesteleverandører er kortsiktige og løper ut pr. 31.12.03.  De private 
tjenesteytere som er godkjent av Departementet de siste måneder har og i kontakt med Helse 
Vest fått informasjon om foreliggende situasjon og at det neppe er rom for kjøp av 
suppleringstjenester i noe omfang fra Helse Vest RHF i 2004. 
 
 
 



 

Administrerende direktør tilrår at styret tar saken til orientering og at videre strategi utformes 
når  tilbakemelding fra Departementet foreligger  og statsbudsjettets forutsetningene for 2004 
er offentliggjort. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styret viser til brev datert 08.08.03 fra Helse Vest RHF til Helsedepartementet, og har ikke 
ytterligere merknader til saken utover det som kommer fram i brevet. 
 
Styret ber om at saken blir lagt fram på ny når Helsedepartementets svar foreligger. 
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