
HELSE VEST RHF 
 
 
 
ÅRLIG MELDING FOR 2003 TIL HELSEDEPARTEMENTET 
 
 
INNLEDNING 
 
Årlig melding er hjemlet i helseforetakslovens § 34 og vedtektenes § 15. Det heter i 
vedtektenes § 15 (Melding til departementet): 
 

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. 
 
I rapporten skal det gis en kortfattet tilbakemelding på de styrings- og resultatkrav som 
fremgår av styringsdokument til Helse Vest RHF for 2003. 
 
2003 har vært et meget krevende år for Helse Vest RHF. Det har vært en stor aktivitetsvekst 
men de økonomiske utfordringene har vært og er fortsatt store. Samtidig har det vært meget 
vanskelig å få gjennomført strukturelle endringer som kan legge grunnlag for et kvalitativt og 
ressursmessig robust tjenestetilbud. 
 
 
STYRETS PLANDOKUMENT 
 
1. FORVENTEDE ENDRINGER I BEFOLKNINGENS BEHOV FOR SPESIALISERTE 
TJENESTER 
 
Behovet for helsetjenester må påregnes å øke som følge av befolkningsutvikling, endring i 
sykelighet, utvikling av ny medisinsk teknologi og som følge av endring i befolkningens 
forventninger til helsetjenestene. 
 
Framskrivning av befolkningstall i Helseregion Vest 2002 – 2020  

Alders-
grupper 

2002 2010 2020 Endring i prosent, 
2002-2010 

Endring i prosent, 
2002-2020 

0-19  261 198 265 333 258 090 1,6 -1,2 
20-44 328 651 329 148 334 797 0,2 1,9 
45-64  207 324 240 790 259 572 16,1 25,2 
65-79 89 555 96 347 135 692 7,6 51,5 
80 + 40 180 42 363 43 861 5,4 9,2 

Helseregion 
Vest, i alt 

926 908 973 981 1 032 012 5,1 11,3 

Landet, i alt 4 524 066 4 723 544 4 975 489 4,4 10,0 
Kilde: SSB folkemengde framskrevet, alternativ middels nasjonal vekst 
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Statistisk sentralbyrås prognose viser en økning i befolkningen i Helseregion Vest på 11 
prosent fra 1999 til 2020. Antall eldre over 65 år øker sterkt, særlig etter 2010. 
Befolkningsveksten i Helseregionen Vest vil være noe større enn i landet for øvrig.  
 
Den årlige befolkningsveksten i Helseregion Vest er beregnet til ca 0,6 % i årene frem til 
2010. 
 
Det er store forskjeller innen regionen mht befolkningsutvikling. Det vil være størst vekst, og 
størst økning i antall eldre, i den sørligste delen av regionen. Den nordligste delen av regionen 
vil likevel fortsatt i 2020 ha den eldste befolkningen, dvs. størst andel personer over 65 år. 
 
I takt med befolkningsutviklingen vil vanlige sykdommer som særlig rammer eldre, øke 
sterkt, særlig etter 2010 (f.eks. hjertesvikt, diabetes, kreft, slag, lårhalsbrudd, 
lungesykdommer)1. Av samme grunn kommer flere til å leve med langvarige sykdommer og 
kroniske lidelser, noe som vil øke behovet for rehabiliteringstjenester og lærings- og 
mestringstilbud. 
 
Den eldste delen av befolkningen har et større forbruk av sykehustjenester, og et økende 
forbruk, sammenliknet med den øvrige befolkningen (Sintef Unimed 1999 Eldres 
sykehusforbruk på 90-tallet). Det forventes således et økt behov for tjenester særlig innen de 
typer tjenester som de eldste aldersgruppene har mest behov for. 
 
Mellom 15 og 20 prosent av totalbefolkningen får en psykisk lidelse i løpet av livet. 
Forekomsten av alvorlig psykisk lidelse synes stabil på 2-3 prosent. Det ser imidlertid ut til å 
være en økning i psykososiale lidelser hos barn og unge, og det regnes med en økning i 
rusrelaterte psykiske lidelser blant unge. Det er anslått at mellom 4 og 7 prosent av alle barn 
har behov for behandling, og det samme antas å gjelde 10 prosent av ungdomsbefolkningen. 
Med en dekningsgrad på 2,3 prosent i regionen i 2002, vil det være et sterkt behov for 
aktivitetsvekst, jfr opptrappingsplanen for psykisk helse.  
 
Med flere eldre vil også psykiske lidelser som rammer eldre øke. 
 
Kreftsykdommer forventes å øke. Det var tre ganger så mange nye krefttilfeller i Helseregion 
Vest i femårsperioden 1996-2000 sammenliknet med perioden 1956-1960. I perioden 1993/97 
til 2018/22 forventes antall krefttilfeller i Norge å øke med hhv 36 prosent og 42 prosent hos 
kvinner og menn. I tillegg til økning i nye krefttilfeller, kommer flere til å leve lengre med 
kreftsykdommen, og flere får tilbakefall etter tidligere avsluttet kreftsykdom. 
 
Hyppigheten av hjertesykdommer ser ut til å reduseres, men antall tilfeller vil øke i takt med 
økende antall eldre i befolkningen. Det forventes økning i belastningslidelser og 
muskel/skjelettlidelser, og dessuten forventes et økt antall med diabetes. 
 
Med utgangspunkt i forbruksrater i 1999 er det beregnet at befolkningsutviklingen vil 
medføre følgende endringer i forbruk av somatiske sykehustjenester (jfr regional helseplan): 
• fra 1999 til 2010 antas det å være behov for en økning på 8 prosent både mht innleggelser 

og polikliniske konsultasjoner 

                                                 
1 Statens Helsetilsyn 1999 Scenario 2030 – Sykdomsutviklingen for eldre fram til 2030. 
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• fra 1999 til 2020 antas behovet å være en økning på 18 prosent for innleggelser og 15 
prosent for polikliniske konsultasjoner 

 
Forskjellene i befolkningsutvikling i ulike deler av regionen tilsier at behovet for 
aktivitetsvekst vil være ulikt fordelt; det vil være behov for en dobbelt så stor økning i antall 
innleggelser i den sørligste delen av regionen sammenliknet med den nordligste. 
 
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 prosent frem til 2020. 
 
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 
behovet for helsetjenester. 
 
I brev til Helsedepartementet fra alle de regionale helseforetakene (datert 19.01.04) er det 
antatt behov for en årlig aktivitetsøkning på 1,5 prosent utover det befolkningsøkningen skulle 
tilsi i årene fremover. 
 
Som nevnt ovenfor, vil befolkningsveksten i Helseregion Vest være noe større enn i landet for 
øvrig. Samtidig har befolkningen i Helseregion Vest har pr i dag et lavere forbruk av 
helsetjenester pr innbygger enn landet for øvrig og således også et mindre potensiale for 
omlegging og effektivisering for å møte fremtidig behov.  
 
Helse Vest RHF har i utgangspunktet et mindre ressursgrunnlag til å svare på dagens behov 
og forventet vekst. Basert på objektive kriterier har Hagen-utvalget konkludert med at dette 
tilsvarer 695 mill. kr 
 
Over tid er dette en uholdbar underfinansiering som også gir svekket mulighet for å møte de 
utvidede pasientrettighetene (utvidet rett til fritt valg og innføring av individuell frist) og gi et 
likeverdig tjenestetilbud til befolkningen i helseregionen. 
 
 
2. FORVENTET FAGLIG UTVIKLING/MEDISINSK TEKNISK UTVIKLING 
 
Å forutse utviklingen innen medisinsk teknologi og konsekvensene for helsetjenesten er 
komplisert. Det kan pekes på noen hovedtrender: 
 
• Bedre forståelse av sykdomsfremkallende prosesser og utvikling av ny medisinsk 

teknologi vil utfordre dagens praksis og gi nye behandlingsmuligheter. 
• Det utvikles nye diagnostiske metoder, nye intervensjonsmetoder, minimal kirurgi, nye 

kunstige organer, overgang fra kirurgisk til medikamentell behandling 
• Det vil skje en mer integrert og samordnet bruk av ulike teknologier (jfr 

intervensjonsteknologi), diagnostiske metoder, utstyr og legemidler 
• Utstyr blir rimeligere og mer mobilt 
• Bioteknologisk utvikling innen molekylærmedisin; utvikling av genterapi og gentesting 
• Utviklingen gir grunnlag for mer differensiert og individuelt tilpasset behandling 
• Det legges mer vekt på risiko for sykdom og potensielle muligheter for forebygging 
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Den faglige og medisinsk tekniske utvikling vil medføre at flere kan få tilbud og at flere 
behandlingstilbud vil være tilgjengelig. Utviklingen vil også ha konsekvenser for hvor og 
hvordan tjenestene ytes. Flere tjenester vil kunne ytes i primærhelsetjenesten og desentralt 
mens andre tjenester vil kreve spesialkompetanse og kostbart utstyr og medføre sentralisering. 
 
Utviklingen innen informasjonsteknologi vil kunne understøtte desentrale tjenestetilbud. 
 
Utvikling innen medisinsk kunnskap og teknologi vil medføre økt etterspørsel og ressursbruk 
ved at nye behandlingsmetoder åpner f.eks. for at flere sykdommer kan behandles og mange 
nye behandlingsformer vil være personellkrevende og kostbare. 
 
Utviklingen peker også i retning av kvalitativt bedre behandlingsformer og bedre 
ressursutnyttelse. Nye kirurgiske metoder gir f.eks. forenklet behandling, bedre resultat, 
mindre komplikasjoner og kortere postoperative forløp, noe som kan bidra til reduserte 
liggetider, økt bruk av dagbehandling og poliklinikk. 
 
Bedre behandlingsmetoder vil føre til at flere overlever med sine skader, noe som tilsier økt 
vekt på områder som rehabilitering, habilitering og tilbud innen læring og mestring. 
 
Etablering av systemer med gjennomgående prinsipper for varsling av nye medisinske 
metoder, slik at innføringen av nye metoder kan styres i tråd med dokumentert 
kunnskapsgrunnlag og overordnede prioriteringer, vil bidra til at ressursene kommer store 
pasientgrupper til gode. 
 
 
3. BEHOV FOR UTVIKLING OG ENDRINGER AV TJENESTENE OG DRIFTEN AV 
VIRKSOMHETEN 
 
Utvikling og omstilling av tjenestetilbudet er nødvendig for å sikre kvalitet på tjenestetilbudet 
og effektiv ressursutnyttelse. Helse Vest RHF vil møte den faglige utviklingen med en aktiv 
funksjonsfordeling og prioritering av tjenester internt i helseforetakene og mellom 
helseforetakene. Helseforetakene skal ha bredt sett av tjenester men samtidig organisert slik at 
tjenesten har god kvalitet og ressursutnyttelse. Spesielle tjenester og tjenester med lavt volum 
må funksjonsfordeles mellom hovedsykehusene i regionen. 
 
Omstilling er samtidig en vanskelig prosess som krever avveining av faglige og 
ressursmessige hensyn og bosetting, tilgjengelighet og avstander, og en bred medvirkning. 
 
For Helse Vest RHF er det viktig å ha et langsiktig perspektiv på dette endringsarbeidet. 
 
Helse Vest vil særlig legge vekt på: 
 

• styrke kronikeromsorgen ved alle enhetene 
• styrke samhandling med primærhelsetjenesten bl.a. gjennom nærsykehusmodeller og 

praksiskonsulentordninger 
• å nytte telemedisinske løsninger ved de små enhetene for hurtig å avklare og 

diagnostisere behov for behandling 
• videreutvikle sykehusstrukturen i tråd med den faglige og teknologisk utvikling, 

rekruttering og økt spesialisering i de kirurgiske fagene 
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• sterkere faglig integrasjon i alle helseforetakene og økt faglig samhandling mellom 
helseforetakene med bl.a. felles faglige retningslinjer 

• funksjonsfordele kliniske funksjoner med lavt volum, bl.a. innen kreftkirurgi, og 
medisinske servicefunksjoner  

• følge aktivt med i den medisinsk tekniske utvikling og styre innføring og bruk av nye 
metoder og ny teknologi ettersom dokumentasjon foreligger 

 
Det skal i alle virksomhetene legges vekt på enkle pasientforløp med klare krav til kvalitet og 
service. 
 
Det er behov for fortsatt omstilling og styrking av tilbudet innen psykisk helsevern. Det er 
utarbeidet en egen regional plan som viser hvordan tjenestetilbudet skal utvikles for å nå 
målene i opptrappingsplanen. 
 

• Helseregionen har fortsatt lav dekningsgrad innen barne- og ungdomspsykiatrien og 
dette området vil ha hovedprioritet.  

• En gjennomgående DPS-struktur skal være på plass i løpet av 2006 med en ny 
arbeidsdeling mellom sykehus og de distriktspsykiatriske sentrene. 

• Det skal legges vekt på kompetanse- og kvalitetsutvikling, samhandling og 
brukermedvirkning. 

 
Det skal innen tverrfaglig spesialiserte tjenester for rusmiddelmisbrukere igangsettes et 
utviklingsarbeid i samarbeid med helseforetakene og de private rusverntiltakene hvor 
følgende forhold vektlegges: 
 

• samordning av psykiatriske, somatiske og nye rusfaglige tjenestene 
• oppjustering/utvikling av tjenestene i forhold til det nye ansvaret, herunder klargjøre 

dokumentert god faglig behandling 
• pasientrettigheter og tilpasninger til endring i pasientrettighetsloven 
• funksjonsfordeling av tjenestene og  
• samhandling med kommunene 

 
Utvikling av godt lederskap på alle plan må fortsatt være et fokusert område. Helse Vest vil 
delta i utvikling av en permanent nasjonal ledelsesutdanning samtidig som det skal bygges 
opp et felles regionalt ledelsesutviklingsprogram for perioden 2004 og 2005. Mer effektiv 
utnyttelse av personalressursene vil være en viktig utfordring i denne sammenheng. 
 
Vi viser også til overordnet foretaksplan for Helse Vest RHF. 
 
 
4. NØDVENDIGE UTBYGGINGSPROSJEKTER 
 
De siste større utbyggingene innen somatikk ved de 4 hovedsykehusene i Helse Vest ble 
foretatt på 1970-tallet og begynnelsen av 1980. Det er nå et klart behov for å oppgradere og 
fornye store deler av denne bygningsmassen, både for å ta høyde for den sterke 
aktivitetsøkning som har vært og forventes fremover og for å få en mer funksjonell 
bygningsmasse. 
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Ved Haugesund sykehus, Helse Fonna HF, startet en trinnvis utbygging og ombygging i 1998 
kostnadsberegnet til ca 500 mill. kr. Vel halvdelen av utbyggings-/ombyggingsprogrammet er 
nå gjennomført. 
 
Ved Førde sentralsjukehus, Helse Førde HF, er det i 2003 godkjent et utbyggingsprosjekt 
(påbygg) kostnadsberegnet til 170 mill. kr. 
 
Det ble i Helse Bergen HF fremlagt en revidert arealplan i 2003. Sentralblokken vil fortsatt 
være hovedbygget. For å få økt kapasitet og mer funksjonelle løsninger foreslås imidlertid en 
del av aktiviteten i sentralblokken flyttet ut i egne bygg samtidig som de frigjorte arealene 
renoveres. Det er planlagt et eget laboratoriebygg i tilknytning til Bygg for biologiske 
basalfag (BBB-bygget), et barne- og ungdomssenter (som også innebærer riving/ombygging 
av dagens barneavdeling) og et kreftbygg i tilknytning kreftvirksomheten i sentralblokken. 
 
Dette gir et investeringsbehov for bygg i størrelsesorden 2,2 mrd. kr frem til 2010. I tillegg 
kommer utstyrsinvesteringer. 
 
I Helse Stavanger HF er det nødvendig med en omfattende fornyelse av bygningsmassen ved 
Sentralsjukehuset i Rogaland. Rogaland fylkeskommune lagde i 2001 et 
hovedfunksjonsprogram for en samlet utbyggingsløsning. Helseforetaket har ikke økonomisk 
bæreevne for å så omfattende ombygging/utbygging. I første omgang foreslås det bygget et 
nytt akuttmottak med observasjonsposter, foreløpig kostnadsberegnet til 205 mill. kr, og et 
pasienthotell kostnadsberegnet til 95 mill. kr. Det arbeides samtidig videre med planer for en 
gradvis relokalisering av prioriterte funksjoner til en ny tomt. Et første trinn i en slik utvikling 
er anslått til ca 800 mill. kr. 
 
Innen psykisk helsevern er det planlagt en rekke utbyggingsprosjekter som ledd i realisering 
av målene i opptrappingsplanen. Prosjektene som ligger innenfor opptrappingsplanen er 
kostnadsberegnet til ca 650 mill. kr i (2002 kr). Det er tillegg planlagt andre utbygginger 
innen psykisk helsevern for samlet 800-900 mill. kr. 

 
 
5. FORVENTET RESSURSBRUK TIL DRIFT OG INVESTERINGER 
 
Det ble høsten 2003 gjennomført en kartlegging av investeringsbehovet i foretakene, spesielt 
med henblikk på fastsettelse av finansieringsbehovet i 2004. Det vil gjennom budsjett-
behandlingen i februar 2004 bli foretatt en ny gjennomgang og oppdatering på 
investeringsoversikten. Det innmelte investeringsbehov er samlet for foretaksgruppen:  
 

 

Spesifikasjon pr. hovedgruppe 2003 2004 2005
Medisinskteknisk utstyr 227 141        230 100        233 700        
IKT investeringer 103 158        105 900        107 000        
Transportmidler 17 364          11 900          10 000          
Bygninger 416 486        707 060        923 100        
Andre investeringer 152 626        132 400        156 000        
SUM 916 775        1 187 360     1 429 800      

 
For å finansiere investeringer er det gjennom statsbudsjettet for 2004 bevilget 577 mill. kroner 
til dekning av avskrivninger. Det er videre gitt tilskudd til investeringer i opptrappingsplanen 
med 44,2 mill. kroner som i sin helhet bevilges Helse Førde. I tillegg er Helse Vest bevilget 
200 mill. kroner i låneramme til investeringsformål. Dette innebærer at Helse Vest samlet har 
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en ramme på 821,2 mill. kroner til investeringsformål i 2004. Departementet vil gjennom 
revidert budsjett 2004 komme tilbake til endelig låneramme 2004 knyttet til 
investeringsformål. 
 
Helse Vest vil i løpet av våren 2004 videreutvikle investeringsregimet og vil gjennom dette 
kunne foreta nødvendige prioritering og styring av investeringsprosjekter innenfor den 
tilgjengelige økonomiske ramme. Det er imidlertid klart at det de kommende år vil bli en 
økende avstand mellom investeringsbehov og tilgjengelige midler til investeringer med 
uforandrede inntektsrammer. 
 
Det er særlig behov for å drøfte finansiering av de to store utbyggingsprosjektene i 
henholdsvis Helse Bergen HF og Helse Stavanger HF med departementet. 
 
Når det gjelder drift vises det til pkt. 3 
 
 
STYRETS RAPPORT FOR 2003 
 
Helse Vest RHF har i 2003 hatt en stor aktivitetsvekst i 2003. De økonomiske utfordringene 
har imidlertid vært store og det er ikke vært realistisk å komme i balanse i 2004.  
 
Det er foretatt viktige omlegginger i driften både innen den pasientrettede virksomheten og på 
stabs- og støttefunksjoner. 
 
Strukturelle endringer i tjenestetilbudet har det imidlertid vært meget vanskelig å få til selv 
om endringene er godt faglig dokumenter og i tråd med nasjonale føringer. 
 
Helse Vest hadde med basis i rapportering pr. november en prognose for resultat 2003 på 
minus 500 mill. kroner. Det ble budsjettert med et underskudd på 346,4 mill. kr. 
 
Helseforetakene er nå i ferd med å innrapportere foreløpige regnskaper for 2003. Det er 
knyttet stor usikkerhet til tallene og vi vil først etter årsoppgjørsrevisjon kunne fastslå endelig 
resultat. Det er knyttet usikkerhet til avskrivninger da verdsettelsen av anleggsmidler i 
åpningsbalansen ikke er klarlagt. Basert på den foreløpige resultatrapportering fra foretakene 
har Helse Vest likevel grunn til å anta at resultatprognosen rapportert pr. november skal være 
innenfor en akseptabel feilmargin med de usikkerhetsfaktorer som er skissert ovenfor.  
 
Det gis her videre en kortfattet tilbakemelding på de styrings- og resultatkrav som fremgår av 
styringsdokument til Helse Vest RHF for 2003: 
 
 
Styrings- og resultatkrav,  
jf styringsdokument til Helse Vest RHF for 
2003 

Oppfølging av styrings- og resultatkrav 

  
Forventninger til aktivitet  
Aktiviteten i 2003 skal videreføres minst på 
samme nivå som i 2002 
 

Aktivitetskravet er oppfylt ved at det har vært en 
aktivitetsvekst på 8 % i antall DRG-poeng 
sammenlignet med 2002. 

Pasientbehandling  
Det skal være styrings- og oppfølgingssystemer Helseforetakene har arbeidet med revidering/ 
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som sikrer at aktiviteten skjer i tråd med 
lovpålagte rammebetingelser. Det rettes særlig 
fokus på enhetlig ledelse, pasientansvarlig lege, 
individuelle planer,(samarbeid med og veiledning 
overfor primærhelsetjenesten,) meldeplikt til 
sentrale helseregistre, smittevernarbeidet 

forbedring av sine kvalitetssystem/ 
internkontrollsystem. Enhetlig ledelse er i stor 
grad innført. Det arbeides med å innføre 
pasientansvarlig lege. Ett helseforetak har innført 
dette i 2003. Helseforetakene har fokus på å 
etablere gode systemer for å utarbeide individuell 
plan. Smittevernarbeidet er fulgt opp og styrket. 

Kvalitet, prioritering og metodevurdering skal 
vektlegges – strategi, hovedtiltak og effekter skal 
beskrives i årlig melding 

Pasienttilfredshet og behandlingskvalitet er et 
strategisk satsingsområde: 
 
I samarbeid med helseforetakene er det etablert et 
regionalt sett av kvalitetsindikatorer som dekker 
både somatikk og psykiatri. Helseforetakene 
rapporterer på disse hvert kvartal, og samlet 
oversikt over resultater for hele regionen 
formidles til helseforetakene og offentliggjøres. 
Det er satt opp resultatmål for en del av 
indikatorene. Målene for regionen under ett er 
ikke nådd i 2003, men delvis for enkelte foretak. 
Dette følges opp i 2004. 
 
I 2003 er det gjennomført regionale pasient-
erfaringsundersøkelser for polikliniske pasienter 
innen somatikk og psykisk helsevern, og for 
døgnpasienter innen psykisk helsevern. 
 
Helse Bergen er delegert ansvar for å koordinere 
utarbeidelse av faglige retningslinjer på 
minimum to av de hyppigste diagnoser innen 
hvert kliniske fagområde.  
 
Helse Vest har ved flere anledninger benyttet 
Senter for medisinsk metodevurdering som 
grunnlag for beslutninger. 

Ventetidene skal reduseres, særlig for de som har 
ventet lengst. Fokus på å fjerne overbelegg og 
korridorpasienter 

Det er satt fokus på og gjennomført tiltak for å 
redusere og rydde i ventelistene, overbelegg og 
korridorpasienter. Ventelistene er noe redusert, 
men fortsatt venter for mange for lenge.  
 
Overbelegg og korridorpasienter er noe redusert, 
men utgjør fortsatt en utfordring, særlig for Helse 
Stavanger innen somatikk og for Helse Bergen 
innen psykiatri. Fokus vil være på dette også i 
2004. 

Systematiske tiltak for å bedre samarbeidet med 
primærhelsetjenesten skal prioriteres.  
 
 
 
 
Ambisjon om at 80 % epikrisene er sendt ut 
innen 7 dager etter utskrivning. 

Det er etablert samarbeid mellom helseforetakene 
og kommuner. I noen foretak er samarbeidet 
formalisert eller planlegges formalisert. To 
foretak har praksiskonsulentordning. Det er 
utarbeidet tiltak for bedre samhandling. 
 
Ambisjonen om epikrisetid er ikke nådd i noen 
av foretakene, men i enkelte avdelinger/klinikker. 

Utarbeide beredskapsplaner. Vektlegge 
samordning mellom HF, RHF og kommunene 

Det er utarbeidet regional beredskapsplan.  
 
Helseforetakene har i tillegg vedtatt, eller har 
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under utarbeiding, egne planer. 
Sørge for opprustning av den forebyggende 
innsatsen med fokus på sekundærforebygging, 
veiledning og kompetanseoverføring til 
primærhelsetjenesten/kommunene og på 
smittevern.  

Det er lagt vekt på utvikling av lærings- og 
mestringssentre og bruk av individuelle planer. 
 
Alle helseforetakene har innført røykfritt 
sykehus. 
 
Det er utarbeidet smittevernplan og 
tuberkulosekontrollprogram.  
 
Det er utbetalt ca 5,6 mill. kr i støtte til 
brukerorganisasjoner. 

Psykisk helsevern skal reelt styrkes og 
omstruktureres i tråd med føringer i 
Opptrappingsplanen for psykisk helse.  
 

Det er utarbeidet forslag til regional 
opptrappingsplan for psykiatri som behandles i 
HF og RHF vinter/vår 2004. 
 
Omstrukturering og styrking av tjenestene har 
hatt sterkt fokus i alle helseforetakene: 
DPS-strukturen er i ferd med å implementeres. 
Det har vært fokus på å redusere ventetider, 
særlig innen barne- og ungdomspsykiatri. Det er 
en positiv utvikling, men det gjenstår fortsatt en 
del før nivået er tilfredsstillende for alle 
helseforetakene. Bruk av tvang registreres og 
rapporteres. Helse Vest har satt som mål at ikke 
mer enn 20 % av innskrivningene er under tvang. 
Tre av fire helseforetak nådde ikke målet i 2003, 
og forskjellene mellom helseforetakene er fortsatt 
store. Det har vært produktivitetsvekst i 
poliklinikkene, men mål om 30 % vekst er ikke 
fullt ut nådd i alle helseforetakene.  

Nasjonal kreftplan skal følges opp og det skal 
legges til rette for videreføring og nyetablering 
av aktuelle tiltak innenfor rammen av ordinær 
virksomhet etter 2003. Øke kapasiteten for 
strålebehandling gjennom effektiv utnyttelse av 
utstyr.  

Aktuelle tiltak i nasjonal kreftplanen er fulgt opp. 
 
I Helse Bergen og Helse Stavanger er kapasiteten 
for strålebehandling økt ved endrede rutiner og 
utvidet åpningstid. Helse Bergen kan snart ta i 
bruk ny strålemaskin. 
 
Pasientflyt og samarbeid med kommunene har 
hatt fokus i helseforetakene. 
 
Det arbeides med revidert regional kreftplan i 
samarbeid med helseforetakene. 

Organiseringen av den akuttmedisinske kjeden 
skal gjennomgås 

Det er foretatt en gjennomgang akuttfunksjonene 
i regionen med vekt på kirurgi og fødetilbudet. 
Det er iverksatt endringer i alle helseforetakene 
(unntatt Stavanger hvor det ikke er aktuelt) som 
oppfølging av dette arbeidet. Det har vært 
krevende å få til endringer som følge av dette 
arbeidet.  
 
I samarbeid de andre RHF-ene er det tilrettelagt 
for styrking av luftambulansen gjennom et felles 
selskap. 
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Det er også foretatt en vurdering av behovet for 
akutt PCI og det er vedtatt å bygge opp to sentre i 
regionen, dvs i Bergen og Stavanger. 
 
Det er opprettet et regionalt kompetansesenter i 
akuttmedisin i Helse Stavanger HF 

Arbeidet med strukturelle tiltak skal følges opp i 
2003. Ved gjennomføring av slike tiltak skal 
effekter kartlegges, og det skal føres dialog med 
berørte interessenter. Legitimitet for 
omstillingstiltak er avgjørende for å videreutvikle 
en god spesialisthelsetjeneste 

Det vises her til foregående punkt. 
 
Det er særskilt sett på funksjonsfordeling mellom 
Haraldsplass diakonale sykehus og Haukeland 
Universitetssykehus 
 
Det er opprettet en regional perinatalkomite. 

Oppfylle pasientrettigheter for rusmisbrukere, 
inklusive individuelle planer. Forberede 
overtakingen av spesialisthelsetjenester i forhold 
til rusomsorg. 

Helse Vest har deltatt i det nasjonale arbeidet og 
forberedt overtakelse av tjenester og avtaler i 
regionen. 
 

Særskilte tiltak: 
• barnehabilitering 
 
 
 
• donoransvarlig lege 
• kliniske etikkomiteer 
• psykisk helsevern 
 
 
• spiseforstyrrelser 
 
 
 
• funksjonshemmede 
 
• tilbud til hørselsskadde 
 
 
 
• tilskudd til krisesenter og incestsenter, 

nasjonalt ammesenter og abortforebyggende 
arbeid 

 
• Regional rapport utarbeidet som grunnlag for 

utvikling av tilbud innen intensiv trening i 
helseforetakene. Helse Vest gir støtte til 
trening etter Doman- og Petø-metodene. 

• Etablert i Helse Bergen og Helse Stavanger 
• Etablert i Bergen og Førde 
• Helse Vest har bl.a. deltatt i tilrettelegging av 

vold og traumefeltet og fortsatt arbeidet med 
selvmordforebygging 

• Tilbudet utbygges i tråd med strategiplanen. 
Det er etablert en regional spesialenhet ved 
Haukeland universitetssykehus  

 
• Tilgjengelighet for funksjonshemmede 

inngår i den fysiske planleggingen 
• Arrangert regional samling som oppfølging 

av SHdirs handlingsplan. Tilbud til personer 
med tinnitus og Morbus Meniere er etablert 
ved LMS Stavanger 

•  Helse Vest tildelte midler til disse formålene 
i 2003 

 
Utdanning  
Prioritere oppfølgingen av instruksen for 
samarbeid med universiteter og høgskoler, 
herunder at samarbeidsorganene fungerer på en 
god måte.  

Samarbeidsorganet med Univ. i Bergen fungerer 
meget bra. Samarbeidsorganet mot høgskolene 
må gis høyere prioritet i 2004.  
Det er inngått avtaler og holdes samarbeidsmøter 
mellom foretakene og høyskolene og universitet i 
regionen. Det arbeides med å dokumentere 
ressursbruk og omfang av undervisningsoppgaver 
i de to største foretakene, de to minste har 
oversikt. 

Forskning  
Samarbeide med universiteter og høgskoler. 
Etablere systemer som dokumenterer andelen 
ressurser som anvendes til forskning. 

Helse Vest har hatt sterk fokus på forskning, 
særlig gjennom samarbeidsorgenet med Univ. i 
Bergen. Det er utarbeidet kriterer, valgt 
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saltsningsområder og forbedret rapportering. 
Etter utlysning er det fordelt 70 mill. kr til 
stipend og prosjekter for 2004. Det er avholdt 
forskningskonferanse og utarbeidet forslag til en 
mer konkretisert forskningsstrategi. 

Pasientopplæring  
Påse at helseforetakene iverksetter tiltak for 
systematisk opplæring av pasienter, f.eks. 
lærings- og mestringssentra. Påse at plikten til å 
utarbeide individuelle planer for pasienter med 
kroniske lidelser ivaretas.  

Det er etablert brukerutvalg i alle 
helseforetakene. Lærings- og mestringssentra er 
etablert i to helseforetak, og er i ferd med å 
etableres i de to andre. 
Bruk av individuelle planer er vektlagt. 

Økonomiske prestasjonskrav  
Oppnå balanse i driften senest innen 2004 Dette har ikke vært mulig og er i tråd med 

statsbudsjettet for 2004 skjøvet til 2005. 
Organisasjonsutviklingstiltak  
Arbeide videre med, og gjennomfører tiltak, som 
kan gi kvalitet i håndteringen av ”sørge for”-
rollen og eierrollen. Med bakgrunn i at de 
regionale helseforetakene i henhold til 
spesialisthjelsetjenestelovens § 2-1a er 
pliktsubjekter, bes det særlig om at det i årlig 
melding gjennomgås hvordan helheten og de 
enkelte ansvarselementene som inngår i ansvaret 
blir ivaretatt.     

Det er med basis i eierrollen tilrettelagt for et 
tettere samarbeid og oppfølging av ledelsen i 
helseforetakene, både på styrenivå og 
administrativt nivå, for å styrke 
helseforetaksgruppen evne til å understøtte 
”sørge for” ansvaret. 
 
Det er videre med basis i ”sørge for” ansvaret 
etablert et godt samarbeid med de private ideelle 
organisasjonene om tjenester og anbud nyttes til 
supplerende kjøp hos andre private sykehus og 
avtalespesialister. 
 
Representanter for de private ideelle 
organisasjonene er også trukket aktivt inn i 
planarbeid. 

Delta i utforming og gjennomføring av program 
for ledelsesutvikling og forankre dette på høyeste 
ledelsesnivå 

Helse Vest har deltatt i programmet med ca 60 
personer og gitt det god forankring. 

Deltakelse, forankret på høyeste ledelsesnivå, i 
felles strategigruppe mellom Helsedepartementet 
og de regionale helseforetakene for informasjons- 
og kommunikasjonsteknologi 

Helse Vest har deltatt i styringsgruppe for 
nasjonal IKT-strategi og nasjonalt helsenett. 

Følge opp beslutningen om å etablere 
innkjøpsenhet i Vadsø 

Helse Vest har deltatt i etablering og sitter i styret 
for innkjøpsenheten. 

Åpenhet i forhold til omverdenen og 
tilrettelegging av informasjon for å muliggjøre 
innsyn, innspill og dialog 

Styresaker, planer, resultat av undersøkelse av 
kvalitet og pasienttilfredshet er gjort tilgjengelig 
på nettet. Pressemeldinger nyttes aktivt. Det er 
avholdt jevnlig møte med kommunene/ 
fylkeskommunene. Egne møter ved spesielle 
prosjekter. 
 
Det er tilrettelagt for aktiv brukermedvirkning i 
alle helseforetakene. Helse Vest har i tillegg et 
velfungerende regionalt brukerutvalg. 

Private aktører  
Ivaretakelse av ”sørge for”-ansvaret omfatter 
kjøp av spesialisthelsetjenester fra ulike private 
aktører 

Det tilstrebes likeverdig behandling av egne 
helseforetak og private virksomheter. 
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Det legges vekt på rollemessig klarhet ved 
biarbeid. 
 
Samlet har kjøp av tjenester fra private har økt 
sterkt i 2003. 

Forventninger om deltakelse i nasjonale 
prosesser 

 

• fritt sykehusvalg 
• kvalitetsindikatorer 
• kvalitetsregistre 
• faglige retningslinjer 
• sektorvis miljøhandlingsplan 

Helse Vest har deltatt aktivt og bidratt i nasjonale 
prosesser innenfor de områdene det er invitert til 
deltakelse. 

Nye oppgaver i 2003  
• behandlingshjelpemidler 
• rusreformen 
• avtaleinngåelse med opptreningsinstitusjoner 
 
• egenandeler til NPE fra 2003 

• Oppgaven er implementert. 
• Planlegging av reformen er ivaretatt. 
• Det er inngått avtale med de fire 

opptreningsinstitusjonene i regionen 
• Egenandeler er pålagt helseforetakene 

 
 
 
STYRETS FORSLAG TIL BEVILGNING - 2005 
 
Helse Vest har ved inngangen til 2004 en resultatutfordring fra 2003 på om lag 500 mill. 
kroner. I tillegg gir rammebetingelsene i statsbudsjettet en ytterligere utfordring på om lag 
120 mill. kroner. Underskudd og investeringer i 2002-2004 øker rentekostnader og 
avskrivninger med om lag 180 til 280 mill. kroner. Dette gir en samlet omstillingsutfordring 
ved inngangen til 2004 på om lag 800-900 mill. kroner, jfr. tabellen under.  
 

Underskudds prognose for 2003 500 1)

Kjente effekter av statsbudsjett
  - Effektiviseringskrav 400 mill. 3)
  - Kodeforbedring 2002/03 videreføres i 2004 48 2)
  - Syketransport 5
  - Manglende prisjustering av basistilskudd 10
  - Reduksjon i tilskudd til avskrivning 76
  - Tilleggsbevilgning -19 3)
    Sum økte krav i statsbudsjett 120

Andre forhold
  - Reduserte renteinntekter 30
  - Økte rentekostnader 30
  - Estimert avskrivning på investeringer 02/03/04 100 4)
  - Interne forhold 20 - 120
    Sum andre forhold 180 - 280

Sum utfordring ved inngangen til 2004 800 - 900  
 

1) Prognosen er basert på rapportering pr. november. 
2) Forutsetter at kodeforbedring på 2,8% i statsbudsjettet belastes de foretak som faktisk har 

kodeforbedring 
3) Ekstrabevilgning statsbudsjett på 500 mill. kroner        90 

Effektiviseringskrav på 400 i opprinnelig statsbudsjett       71 
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Netto økning i bevilgning 2004          19 
4) Det er bevilget midler til å dekke avskrivning på åpningsbalansen 1/1-2002. Det gjenstår å avstemme 

disse mot endelig åpningsbalanse. En kjenner foreløpig ikke de reelle avskrivningene for årene 2002 til 
2004, herunder hvilken effekt utrangeringer og nedskrevne driftsmidler vil påvirke avskrivningsbildet. 
Ved fastsettelse av utfordringsbilde er det lagt inn et estimert beløp beregnet med basis i investeringer 
som er planlagt gjennomført i perioden 2002 til 2004. 

 
Det er gjennom styringsdokumentet lagt inn et krav om resultat i balanse i 2005. Ca 
halvparten av de samlede omstillingstiltak som er nødvendig for å oppnå balanse i 2005 skal 
realiseres i 2004. Helse Vest vil i løpet av februar 2004 i samarbeid med helseforetakene, 
utarbeidet en plan som konkretiserer de tiltak som er nødvendig for å oppnå balanse i 2005, 
hvilke tiltak som planlegges iverksatt i løpet av 2004 og forventet effekt i 2004, herunder 
aktivitetsforutsetninger. 
 
Det er likevel klart at de økonomiske utfordringene nå er av en slik størrelse at de får et 
overskyggende og dominerende fokus som også kan virke demotiverende på endringsarbeidet 
i helseforetakene. Krav til omstilling og effektivisering i 2004 og balansekravet i 2005 kan bli 
svært krevende. 
  
Det er dokumentert at Helse Vest er underfinansiert med om lag 695 mill. kroner. Det er 
foreslått at Helse Vest gjennom det nye inntektssystemet vil få omfordelt 216 mill. kr over en 
5 års periode fra 2005. Det vil avhjelpe situasjonen noe. Det gjenstår likevel en betydeling 
omstillingsutfordring. Helse Vest vil be om å få tilført en betydelig større del av den 
dokumenterte skjevfordeling og at hele summen blir utbetalt i 2005. Dersom hele 
skjevfordelingen ble rettet opp ville dette langt på vei løse Helse Vest sine utfordringer i 
forhold til balansekravet i 2005. 
 
Når det gjelder opptrappingsplanen for psykisk helse er det viktig med en sterkere 
opptrapping for å realisere målene i planen. 
 
For Helse Vest er det vesentlig: 
 
• at Helseregion Vest har samme økonomiske fundament som landet for øvrig i form av 

basisbevilgning og 
 
• at finansiering av driften fanger opp endringer i befolkningens behov for tjenester. 
 
På grunn av det store underskuddet i 2003, utbetaling av KLP reguleringspremier samt 
forventet underskudd i 2004 har Helse Vest søkt og fått innvilget en driftskredittramme på 
820 mill. kroner. I forbindelse med sluttarbeidet på budsjett 2004 arbeides det nå med å få opp 
likviditetsbudsjett. Det er derfor foreløpig usikkert om driftskredittrammen er tilstrekkelig.  
 
 
 
15.02.04 


