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Bakgrunn 
 
Helse Vest RHF har i brev av 31.12.02 fått oversendt styringsdokument for 2003 fra 
Helsedepartementet. 
 
Styringsdokumentet er et viktig styringsvirkemiddel i foretaksmodellen og hjemlet i 
helseforetakslovens § 16, 2. ledd. Det heter her: 
 

Departementet kan utenfor foretaksmøtet sette vilkår for bevilgninger til regionale 
helseforetak. 

 
Styringsdokumentet fremlegges her for styret. 
 
 
 
Kommentarer 
 
Styringsdokumentet er et omfattende dokument på tross av intensjoner om å gi et kortfattet og 
mer samlet styringsbudskap. Det skyldes bl.a. at departementet fortsatt finner det nødvendig 
og nyttig å redegjøre for foretaksmodellen og de ulike roller og styringsposisjoner nasjonalt 
og regionalt. Generelt understreker dokumentet Helse Vest RHF sitt konsernlederansvar. 
 
Dokumentet vektlegger også den viktige utfordring Helse Vest RHF har for å balanse ”sørge 
for” ansvaret og rollen som eier og konsernledelse. Eierrollen må nyttes til å understøtte 
”sørge for” ansvaret. Motsatt må ikke ”sørge for” ansvaret medfører en uheldig understøttelse 
av konsernlederansvaret. Det vil være i strid med modellen dersom ansvarsposisjonene nyttes 
til å ”hjelpe” egne helseforetak der kjøp av tjenester fra andre leverandører vil være bedre for 
pasientene. 
 
Forholdet til de private aktørene er således særlig omtalt. 
 
Det gjenstår fortsatt endelig avklaring i forhold til kapitalfundament og avskrivninger. 
 
 



 

 
 
Oppsummert omtaler styringsdokumentet følgende forhold: 
 

 tildeling av midler og ressursgrunnlag for Helse Vest RHF 
 omtale av felles nasjonale verdier 
 styringskrav til de fire hovedoppgavene (den helsepolitiske bestillingen) 

- pasientbehandling 
- undervisning 
- forskning 
- opplæring av pasienter og pårørende 

 eierkrav til økonomi og organisasjonsutvikling 
 forholdet til private aktører 
 forventning om deltakelse i nasjonale prosesser 
 redegjørelse for viktige nasjonale aktører 
 nye oppgaver for de regionale helseforetakene og  
 styringsdialog og rapportering 

 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Styringsdokument for 2003 til Helse Vest RHF tas til etterretning og legges til grunn for 
styringsdokument til helseforetakene for 2003.  
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