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Bakgrunn 
Det vises til egen sak om styringsdokument fra Helsedepartementet til Helse Vest RHF for 
2003. Det er med bakgrunn i dette styringsdokumentet, overordnet foretaksplan, andre 
prosjekter og vedtak utarbeidet et forslag til styringsdokument til hvert av helseforetakene. 
Som vedlegg til styringsdokumentet er det utarbeidet en egen bestilling som omhandler 
tjenesteomfang og finansieringsrammer. 
 
Forlag til styringsdokument med bestilling for:  
 

 Helse Førde HF, 
 Helse Bergen HF, 
 Helse Fonna HF og 
 Helse Stavanger HF 

 
fremlegges her for styret. 
 
Styringsdokument for Apotekene Vest HF framlegges som egen sak. 
 
 
Kommentarer 
Styringsdokumentet er et sentralt virkemiddel i utøvelsen av ”sørge for” ansvaret. 
 
Styringsdokumentet til HF-ene skal både følge opp nasjonal krav til Helse Vest RHF og bidra 
til å videreutvikle helseforetakene i tråd med det strategiske fundamentet for Helse Vest RHF 
som konsernledelse og for helseforetaksgruppen. 
 
For å kunne sammenholde styringsdokument til Helse Vest RHF med styringsdokument til 
HF-ene, er styringsdokument til HF-ene disponert i stor grad i samsvar med det første 
styringsdokumentet. All informasjon i styringsdokument til Helse Vest RHF er ikke videreført 
i styringsdokument til HF-ene. Styringsdokument til HF-ene er imidlertid utfylt særlig med 
bakgrunn i overordnet foretaksplan og de tilhørende satsningsområdene. Samlet betyr dette at 
noen forhold omtales flere plasser. 
 
 



 

 
 
 
Innledningsvis i pkt 2 er gitt en sammenfatning av det overordnede styringsbudskapet basert 
på styringsdokument til Helse Vest RHF og overordnet foretaksplan. 
 
Pkt 3 omfatter bevilgning/tildeling av midler for 2003 fordelt på innsatsstyrt finansiering, 
basistilskudd, regionsykehustilskudd samt at lån til investering og driftskreditter nevnes. 
 
I pkt 4 gis styringsbudskap til de 4 hovedoppgavene, pasientbehandling, undervisning, 
forskning og opplæring av pasienter og pårørende. 
 
Under pasientbehandling omtales: 
 

 forventninger til aktivitet 
 lovpålagte krav 
 kvalitet, prioritering og metodevurdering med bl.a. kvalitetsindikatorer og 

pasienterfaringsundersøkelser 
 ventetider og korridorpasienter med klare krav 
 samarbeid med primærhelsetjenesten 
 beredskapsplan 
 forebyggende arbeid 
 opptrappingsplanen for psykiske helse   
 nasjonal kreftplan 
 gjennomgang av den prehospitale akuttmedisinske kjeden 
 regionale prosjekter og strukturforbedrende tiltak 
 tilbud til rusmisbrukere 
 særskilte tiltak 

 
I pkt 5 omtales resultatkrav og forventet effektivisering i 2003 og 
organisasjonsutviklingstiltak. 
 
Under organisasjonsutvikling tas følgende opp: 
 

 ”sørge for” ansvaret og eierrollen 
 ledelse og lederutvikling 
 personell og lønn 
 informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) 
 innkjøp 
 åpenhet, medvirkning og omdømme 
 strategisk plan 

 
Forholdet til private tjenesteleverandører er inntatt i pkt 6. 
 
I pkt 7 redegjøres det for nasjonale prosesser og tilsvarende regionalt arbeid. 
 
 
 
 



 

 
 
 
Pkt 8 omtaler nye oppgaver for de regionale helseforetakene som behandlingshjelpemidler, 
Rusreform 1, forholdet til private opptreningsinstitusjoner og ny pasientskadelov. 
 
Til sist redegjøres det for krav til rapportering 
 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Styringsdokument med bestilling for 2003 til Helse Førde HF, Helse Bergen HF, Helse Fonna 
HF og Helse Stavanger HF vedtas i tråd med vedlagte forslag. 


	Bakgrunn

