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Styresak 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Bakgrunn 
 
I henhold til helseforetakslovens § 34 og vedtektene for Helse Vest RHF § 15 skal Helse Vest utarbeide 
en årlig melding. Fristen for årlig melding for 2003 er i styringsdokument for 2003 satt til 15. febr. 2004.  
 
Det er utarbeidet et forslag til årlig melding for 2003 fra Helse Vest RHF som er oversendt 
Helsedepartementet i tråd med fristen. 
 
Det er her meddelt at forslaget vil bli fremlagt for styret i møte 25. febr. 2004 og at protokoll vil bli 
ettersendt. 
 
Forslag til årlig melding for 2003 til Helsedepartementet er vedlagt. 
 
 
Kommentarer 
 
1. Formelle krav til årlig melding 
 
Helse Vest RHF sin melding til departementet 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. 
 
Det heter i vedtektene for Helse Vest RHF § 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. Denne delen av plandokumentet vil inngå i vurderingsgrunnlaget for 
behandlingen av de enkelte års statsbudsjett. 

 
Går til:  

 
Styremedlemmer 

Selskap: Helse Vest RHF 
Dato skrevet:  19.02.2004   
Saksbehandler: 
Vedrørende:  

Hans K. Stenby 
Årlig melding 2003 til Helsedepartementet 
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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. 

 
2. Årlig melding fra helseforetakene 
 
På samme måte som Helse Vest RHF avgir en årlig melding til Helsedepartementet, avgir helseforetakene 
en årlig melding til Helse Vest RHF. 
 
Vedlagte forslag til årlig melding fra Helse Vest bygger i stor grad på den tilbakemelding som er gitt fra 
helseforetakene. 
 
3. Kort oppsummering av årlig melding til departementet 
 
Meldingen er inndelt i tre hoveddeler i tråd med vedtektene. 
 
I plandokument gis det en vurdering av hvordan befolkningsutvikling, endring i sykelighet, utvikling av 
medisinsk teknologi og endring i befolkningens forventninger vil innvirke på behovet for spesialiserte 
helsetjenester 
 
Det vises her bl.a. til at Helseregion Vest kan forvente en høyere befolkningsvekst enn landet generelt 
samtidig som regionen har et mindre ressursgrunnlag til å møte økt behov for spesialiserte helsetjenester. 
 
Den medisinske tekniske utvikling vil medføre at flere kan få tilbud og at flere behandlingstilbud vil være 
tilgjengelig. Det vil også gi økt etterspørsel etter tjenester. 
 
Det er behov for utvikling og endring av tjenestetilbudet for å møte endringer i behov/etterspørsel etter 
tjenester. Det er her vist til strategier og tiltak innen somatikk, psykiatri og rusvern som er i tråd med 
tidligere vedtak i styret og nasjonale føringer. 
 
Det er tilslutt i plandokumentet redegjort for planlagte investeringer. 
 
I styrets rapport for 2003 er det vist til: 
 

• den store aktivitetsveksten som har vært i 2003 
• de økonomiske utfordringene og  
• vanskelighetene med å gjøre strukturelle endringer. 

 
Det er videre gitt en relativt detaljert tilbakemelding på de viktigste punktene i styringsdokumentet til 
Helse Vest RHF i 2003. 
 
Helse Vest har i hovedsak fulgt opp de styringskrav som er stilt i styringsdokumentet. På den del områder 
har imidlertid helseforetakene ikke vært i stand til å oppfylle kravene eller nå målene. Det gjelder bl.a.  
 

• overbelegg og korridorpasienter 
• ambisjon om at 80 % av epikrisene skulle vært sendt ut innen 7 dager 
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• fortsatt lange ventetider for noen grupper 
• produktivitetsveksten innen psykiatrien er noe mindre enn forventet 

 
Den siste delen av meldingen omfatter styrets forslag til bevilgning for 2005. Det er her vist til at Helse 
Vest har utfordringer i størrelsesorden 800-900 mill. kr. Krav til omstilling og effektivisering i 2004 og 
balansekravet i 2005 vil på denne bakgrunn bli svært krevende. 
 
For Helse Vest er det av avgjørende betydning at det i basisbevilgningen gis et bedre fundament for å 
kunne møte befolkningens behov for tjenester. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Forslag til årlig melding godkjennes og oversendes Helsedepartementet. 


