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2. HELSE VEST RHF 
 
ansvar, rolle og organisering. 

 
 
 
2.1. SYKEHUSREFORMEN – ORGANISERING AV EIERSKAPET TIL 

SPESIALISTHELSETJENESTEN 
 
Sykehusreformen trådte i kraft 01.01.2002 og er bakgrunnen for opprettelsen av de regionale 
helseforetakene og tilhørende helseforetak. Helsereformen overførte ansvaret for 
spesialisthelsetjenesten fra fylkeskommunen til staten.  
 
Helseforetaksloven som trådte i kraft fra samme tidspunkt, regulerer hvordan staten skal 
organisere sitt eierskap til spesialisthelsetjenesten. Ved helsereformens iverksettelse ble landet 
inndelt i 5 helseregioner. Helseforetaksloven fastsetter at det skal være ett regionalt 
helseforetak i hver helseregion og at det regionale helseforetaket er eier av de helseforetak det 
selv har opprettet. Staten ved Helsedepartementet er eier av regionalt helseforetak. 
 
Ansvarsområdet til Helse Vest RHF er Helseregion Vest som omfatter fylkene, Rogaland, 
Hordaland og Sogn og Fjordane.  Helse Vest eier 5 helseforetak som dekker Helseregion 
Vest: 
 

� Helse Stavanger HF 
� Helse Fonna HF 
� Helse Bergen HF 
� Helse Førde HF 

 
Sykehusapotekene er organisert i eget helseforetak: 
 

� Apotekene Vest HF 
 
 
 
2.2. REGIONALT HELSEFORETAK – ANSVAR OG ROLLE 
 
Det følger av spesialisthelsetjenesteloven og helseforetaksloven at det særlig er to 
ansvarsposisjoner som tilligger det regionale helseforetaket: 
 

-  Ivareta et ”sørge for”-ansvar i Helseregion Vest som helhet med henblikk på at
 befolkningen tilbys nødvendig spesialisthelsetjeneste. 
 
-  Ivareta rollen som eier og leder av den regionale helseforetaksgruppen.   

 
 
”Sørge for”-ansvaret i forhold til befolkningen i helseregionen er det overordnede ansvaret og 
rollen til Helse Vest. Rollen som leder av den regionale helseforetaksgruppen – 
konsernlederrollen – skal ikke komme i konflikt med ”sørge for”-ansvaret, men fungere som 
understøttelse av dette ansvaret. I konsernlederrollen ligger eierrollen, som forutsetter blant 



  
 

annet at Helse Vest RHF inntar en pådriverrolle i forhold til helseforetakene og opptrer som 
aktiv rådgiver og bistår helseforetakene med å definere de strategiske utfordringene. I tillegg 
er det behov for å innta en aktiv rolle i forbindelse med fellestjenester blant annet innenfor 
stab/støtte mellom HF-ene. 
 
 
2.3. REGIONALT HELSEFORETAK OG HELSEFORETAK – FORHOLDET TIL 

REGELVERKET OM OFFENTLIG VIRKSOMHET 
 
Forvaltningsloven gjelder for foretakenes virksomhet med noen få begrensninger. Det samme 
gjelder offentlighetsloven. Styremøtene i helseforetakene er åpne. For øvrig må det legges til 
grunn at de alminnelige ulovfestede prinsippene i forvaltningsretten om forsvarlighet og 
saklighet får anvendelse for virksomheten i helseforetakene.  
 
 
2.4. REGIONALT HELSEFORETAK – ORGANISERING   
 
 
FORETAKSMØTET 
 
Foretaksmøtet er øverste organ til Helse Vest RHF og benevnes også som eiermøtet. Det er 
staten representert v/statsråden for Helsedepartementet som utøver den myndigheten som 
tilligger foretaksmøtet. Dette er uttrykt i Helseforetakslovens § 16, 1. ledd:  
 
 ”Eieren utøver den øverste myndighet i foretaket i foretaksmøtet. Eieren kan ikke 
 utøve eierstyring i foretaket utenom foretaksmøtet”.  
 
Helseforetaksloven fastsetter dessuten det prinsipielle kompetanseforholdet mellom styret og 
foretaksmøtet i det regionale helseforetaket.  I lovens § 30 kommer det såkalte 
vesentlighetsprinsippet til uttrykk da det her er fastsatt at saker av ”vesentlig betydning” skal 
behandles i foretaksmøtet.  
 
Vedtektene til Helse Vest RHF - fastsatt v/Kgl.res. - har bestemmelser som nærmere fastsetter 
kompetanseforholdet mellom foretaksmøtet og styret.   
 
 
STYRET 
 
Helseforetakslovens har bestemmelser om ”foretakets styre og daglig ledelse”.  I § 20 som 
omhandler foretakets ledelse uttrykkes følgende: 
 
 ”Et foretak ledes av et styre og en daglig leder” 
 
 
Styret i Helse Vest RHF skal ifølge vedtektene ha 9 medlemmer, hvorav 6 medlemmer 
oppnevnes av foretaksmøtet og de øvrige 3 velges av de ansatte. 
 
Både helseforetaksloven og vedtektene for Helse Vest RHF har bestemmelser om styrets 
oppgaver og kompetanse.  
 



  
 

Det uttales i vedtektene m.h.t. styres hovedoppgaver bl.a.:  
 

”Helse Vest RHF skal samordne virksomheten i de helseforetakene det eier med sikte 
på en samlet sett hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse”. 

 
Denne bestemmelsen må sees i sammenheng med det overordnede ”sørge for”-ansvaret som 
er tillagt det regionale helseforetaket. 
 
 
DAGLIG LEDER 
 
Foretakets ledelse består i henhold til helseforetaksloven av styret og daglig leder. Det er 
styret som ansetter, eventuelt sier opp/avskjediger daglig leder. 
 
Daglig leders kompetanse og oppgaver fremgår på samme måte som for styret av 
helseforetaksloven og vedtektene for Helse Vest RHF. Daglig leder er styrets operative ledd 
og skal ifølge lovens § 30: 
 

”Forestå den daglige ledelse av foretaket og skal følge de retningslinjer og pålegg 
som styret har gitt.” 

 
Det følger videre av § 30 at: 
 
 ”Daglig leder i regionalt helseforetak skal også føre tilsyn med helseforetak som det 
 regionale helseforetaket eier, og skal påse at virksomheten der er i samsvar med det 
 regionale helseforetakets vedtekter og vedtak truffet av foretaksmøtet og styret.” 
 
Styret i Helse Vest RHF har utarbeidet nærmere instruks for daglig leder.  
 
 
REGIONALT HELSEFORETAK OG FORHOLDET TIL DE 5 HELSEFORETAKENE I HELSE VEST – 
EIERROLLEN 
 
Helseforetaksloven foreskriver at ”helseforetak er virksomhet som eies av regionalt 
helseforetak alene”. Videre fremgår det at ”helseforetak yter spesialisthelsetjenester, 
forskning, undervisning og andre tjenester som står i naturlig sammenheng med dette”. 
 
Helseforetakene som eies av Helse Vest RHF er organisert på samme måte som det regionale 
foretaket når det gjelder foretaksmøte, styre og daglig leder. Bestemmelsen i 
helseforetaksloven § 16 om at ”eier kan ikke utøve eierstyring i foretaket utenom 
foretaksmøtet”, gjelder tilsvarende i forholdet mellom det regionale helseforetaket og 
helseforetak som mellom Staten og regionalt helseforetak. 
 
Imidlertid må forholdet mellom det regionale helseforetaket og helseforetakene forstås med 
bakgrunn i både den overordnede og lovpålagte ”sørge for”-rollen til det regionale 
helseforetaket og at det regionale helseforetaket i kraft av sin eierposisjon utøver en 
konsernlederrolle overfor helseforetakene.  
 
Budsjettmidlene som årlig tildeles helseforetakene samt det årlige styringsdokumentet med 
tilhørende bestilling av helsetjenester er virkemidler som Helse Vest RHF benytter i utøvelsen 
av sin rolle og sitt ansvar i forhold til helseforetakene. Foruten disse formaliserte virkemidler 



  
 

for eierstyring har det regionale helseforetaket også andre virkemidler for styring og 
påvirkning som ligger i en slik eier/konsernstruktur som helseforetaksloven med tilhørende 
dokumenter har lagt grunnlaget for. 
 
 
 

3 Fullmaktsstrukturen i  Helse Vest. 
 

Foretaksmøtet i Helse Vest RHF 
 

  Foretaksmøtet er øverste organ til Helse Vest RHF, jfr. beskrivelse av  
  myndighet og rolle foran. 

 
 
Styret i Helse Vest RHF 
 

Styret i Helse Vest RHF leder virksomheten i det regionale helseforetaket, jfr. 
beskrivelsen foran. 

 
 
Administrerende direktør i Helse Vest RHF 
 

Administrerende direktør forestår den daglige ledelsen av foretaket, jfr. 
 beskrivelsen foran og er leder for administrasjonen i Helse Vest RHF. 
Administrasjonen i Helse Vest RHF handler etter fullmakter gitt av 
administrerende direktør.  

 
       

 
       Fullmakter til viseadministrerende direktør i Helse Vest RHF: 
 

- Direktøren for fagavdelingen er også tillagt funksjonen som 
   viseadministrerende direktør i Helse Vest RHF.  
 
- Viseadministrerende direktør er fast stedfortreder for  
   administrerende direktør og har på hans vegne fullmakt til å 
   ivareta alle oppgaver som ikke kan vente til administrerende  
   direktør er tilgjengelig. For øvrig har viseadministrerende  
   direktør fullmakt til å utføre de oppgaver som administrerende  
   direktør til enhver tid pålegger ham å utføre på sine vegne.  

 
 

Fullmakter til direktørene for de 5 avdelingene i Helse Vest RHF: 
 

- Innenfor hver avdeling sitt ansvarsområde ivaretar direktøren de    
   samme oppgaver som er tillagt administrerende direktør og har 

      innenfor avdelingens ansvarsområde samme fullmakt som denne. 
 
   - Direktørene har innenfor sitt ansvarsområde fullmakt til å  



  
 

      undertegne kontrakter som forplikter Helse Vest inntil en 
                 kontraktssum på kr 200.000,- eks. moms. Fullmakten inkluderer  
      ikke eventuelle opsjoner som følger av kontrakten. 
 
   -  Direktørene har fullmakt til å foreta ansettelser i ledige  
      stillinger i avdelingen.  
 

-  Direktørene har selv ansvar for å gi administrerende 
   direktør nødvendig informasjon om oppgavene som utføres i  
    avdelingen. Direktørene har selv ansvar for at saker av stor  
    betydning eller som er av prinsipiell art og som ligger innenfor 
    direktørens fullmakt, blir drøftet med eller blir forlagt  
    administrerende direktør før beslutning tas. 
 
-   Direktørene skal delta i administrerende direktør sin  
    ledergruppe i det regionale helseforetaket og uttale seg om de  
    saker som der behandles. Denne funksjonen er av rådgivende  
    art og beslutningene fattes av administrerende direktør.  

 
 
 
4.  Funksjonene til helse Vest RHF fordelt i organisasjonen 

 
4.1. Innledning:          
    
Det regionale helseforetaket er organisert i 5 avdelinger: 
    

� Fag 
� Økonomi og finans 
� Personal og organisasjon 
� Informasjon 
� Administrasjon 

 
Administrasjonen i Helse Vest RHF har som oppgave å understøtte de oppgaver  
som til enhver tid påhviler administrerende direktør.  Administrerende direktør 
er det utøvende organ for styret i Helse Vest RHF. Styrets oppgaver har 
utspring og forankring i det lovpålagte ”sørge for”-ansvaret overfor 
befolkningen i helseregionen samt rollen som eier og leder av 
helseforetaksgruppen i Helse Vest.   
 
Oppgavene til administrerende direktør er avledet av styrets oppgaver og er  i 
hovedsak følgende: 
 

- Være iverksettende og oppfølgende organ for styrets beslutninger.  
 

- Forberede styrets saker. 
 



  
 

- Sammen med styrets leder være kontaktledd mot eier 
(Helsedepartementet) 

 
- På vegne av styret ivareta tilsynsrollen i forhold til helseforetakene. 
 
- Iverksette felles prosjekter i helseregionen i samsvar med overordnet 

foretaksplan og for øvrig utvikle samhandling mellom 
helseforetakene. 

 
- Delta i nasjonale samordningsprosjekter og oppgaver. 

 
- På vegne av styret være avtalepart i forhold til private leverandører av 

spesialisthelsetjenester. 
 

- Ivareta informasjon til og kommunikasjon med regionale, politiske 
organ og interessegrupper i befolkningen. 

 
- Koordinere utviklingsarbeidet i helseregionen  

  
 
 

4.2. Fagavdelingen – funksjonsbeskrivelse 
 
Ansvarsområder: 
 
Fagavdelingen har et særlig ansvar for: 
 

- Å følge opp og ivareta det helsefaglige ansvar som Helse Vest RHF   
      er pålagt gjennom lov og forskrifter og gjennom eierstyring 

 
- Å følge opp helsefaglige beslutninger fra styret i Helse Vest RHF og  
      overordnet foretaksplan 

 
Ansvaret er knyttet til følgende ansvarsposisjoner og roller: 
 

- ”Sørge for”-ansvaret, j fr. spesialisthelsetjenesteloven hvor det  
 regionale helseforetaket er pålagt ansvaret for å sørge for at    
 befolkningen i  helseregionen får nødvendige spesialisthelsetjenester. 

 
- Eier av helseforetakene som er hovedleverandør av helsetjenestene  
       med tilhørende krav til eierstyring; funksjonsfordeling og       
      samordning på tvers av helseforetak, effektiv ressursutnyttelse, krav   
      til kvalitet, faglig forsvarlighet osv. 

 
-    Avtalepart med andre/private tjenesteleverandører 

 



  
 

-    Samarbeidspartner med særlig universitet og høgskoler 
 

- Dialogpart med regionale folkevalgte organ, statlige myndigheter og  
      brukerorganer. 

 
Arbeidsoppgavene omfatter bl.a.: 
 

- Oppfølging av formell styringsdialog med Eieravdelingen i  
       Helsedepartementet i form av styringsdokument, årlig melding med    
        Rapportering, plandokument og foretaksmøter. 

 
- Bistand og dialog overfor nasjonale myndigheter som ledd i uformell  
      styringsdialog. 

 
- Oppfølging av formell styringsdialog med helseforetakene i form av  
      styringsdokument, helsefaglig bestilling, årlig melding med  
      rapportering og plandokument, overordnet foretaksplan og  
      foretaksmøter. 

 
-     Informasjon, veiledning og samhandling overfor helseforetakene. 

 
-     Utredning og analyser og utvikling av helsefaglige styringsdata   
        herunder: 

- jevne pasientundersøkelser 
- utvikling av kvalitetsindikatorer og måling av kvalitet 
- utvikling av styringsdata 
- vurdering av fremtidig behov for tjenester – herunder 
   demografi og sykdomsutvikling 
- vurdering av medisinsk teknisk utvikling 
- prioritering og fordeling 

 
-  Beslutning av utbyggings- og investeringsprosjekter. 

 
- Faglig samarbeid med nasjonale myndigheter, Sosial- og  
            helsedirektoratet herunder: 

- fritt sykehusvalg 
- opptrappingsplanen for psykisk helse 
  

-         Faglig samarbeid med de andre regionale helseforetakene  
           herunder: 

- forskning  
- samhandling med primærhelsetjenesten 
- psykiatri 

 
-      Regulert samhandling med Universitetet i Bergen og høgskolene i  
           helseregionen 



  
 

 
-          Pasientrettet informasjon og veiledning 

 
Arbeidsoppgavene utøves i nært samarbeid med de øvrige avdelingene. 
 

 
 
 4.3. Økonomi- og finansavdelingen - funksjonsbeskrivelse 
 
 Ansvarsområder: 

Økonomi- og finansavdelingen har ansvar for budsjett, regnskap, 
finansiering, utvikling og drift av økonomiske styringssystemer, 
samt økonomisk planlegging og utredning. Avdelingens står for 
saksbehandling og oppfølging av ulike saker i nært samarbeid 
med de andre avdelingene i konsernadministrasjonen og arbeider 
også i tett dialog med helseforetakene, Helsedepartementet og 
andre instanser. 

 
 Hovedfunksjoner: 
   Dette omfatter på nåværende tidspunkt: 
 
   Økonomistyring: 
   - Budsjett 
   - Rapportering 
   - Finansiering 
   - Likviditet 
   - Prosjektledelse for utviklingsprosjekter innen økonomistyring 
   - Rådgivning i helseforetaksgruppen Helse Vest 
 
   Konsernregnskap: 
   - Konsernregnskap 
   - Ekstern rapportering 
   - Prosjektledelse for utviklingsprosjekter innen regnskap 
   - Rådgivning i helseforetaksgruppen Helse Vest 
 
   Styringssystem: 
   - Utvikling av styringssystemene i Helse Vest 
   - Pådriver for effektive og verdiøkende tjenester innen økonomi- 
      og finansområdet 
   - Støtte i omstillingsarbeid og prosjektledelse 
   - Rådgivning i helseforetaksgruppen Helse Vest 
 
   Analyse og utredningsarbeid: 
   - Inntektsfordeling 
   - Nøkkeltallanalyser 
   - Målestokk-konkurranser 



  
 

   - Effektivitetsanalyser 
   - Analyse av spesialisthelsetjenester i sykehus 
   - Saksbehandling innen avdelingens ansvarsområde 
 
   Andre løpende oppgaver: 
   - Regnskap for morselskapet 
   - Gjestepasientoppgjør 
   - Lab- og røntgenoppgjør 
   - Regnskapsmessig koordinering ifm inntektsstrømmer fra 
      Rikstrygdeverket (generelt og for syketransport spesielt) 
   - Rapportering på ulike øremerkede tilskudd 
   - Rapportering ifm årlig melding og plan 
   - Årsrapportering 
 
 
 

4.4. Personal- og organisasjonsavdelingen – funksjonsbeskrivelse 
 

Ansvarsområde: 
  Personal- og organisasjonsavdelingen har ansvar for samordning 
  og utvikling av HR-funksjonene i helseforetaksgruppen i Helse 
  Vest, og skal være en pådriver for videreutvikling. Et virkemiddel
  i denne sammenheng er felles prosjekter i samarbeid med  
  helseforetakene og fellesprosjekter for alle regionene. 

 
 

Det omfatter på nåværende tidspunkt følgende hovedfunksjoner: 
 

- Løpende rådgivning internt i konsernet (Helse Vest RHF) 
- Representere Helse Vest RHF i NAVO’s forhandlingsstruktur 
- Aktiv rådgivning i helseforetaksgruppen i Helse Vest 
- Følge opp konsernstillitsvalgtordningen 
- Ta ansvar for å utvikle funksjoner på tvers av HF’ene 
- Bidra til å utvikle samarbeid i regionen 
- Utvikle samspillet mellom HR og linjen 
- Etablere overordnede mål innen HR-området 
- Lederutvikling på nasjonalt og regionalt nivå 

 
 
 

4.5. Informasjonsavdelingen – funksjonsbeskrivelse 
 

Ansvarsområde: 
  - Avdelingen leder og koordinerer Helse Vest’s kontakt med media 
     og er faglig rådgiver i mediespørsmål 



  
 

  - Avdelingen legger til rette for å utvikle og ivareta jevnlig dialog med 
     Helse Vest’s målgruppe       
        
 
 Hovedoppgaver: 
  - Videreutvikle kommunikasjonsstrategi/kommunikasjonsplattform for
    foretaksgruppen 
  - Utarbeide og iverksette planer/konkrete tiltak for å bedre   
    kommunikasjonsferdighetene og omdømmet i foretaksgruppen 
  - Planlegge medieutspill og ivareta løpende mediekontakt, herunder 
     pressemeldinger  
  - Ivareta profilering og videreutvikling av Helse Vest’s profil-/ 
    reklamemateriell og kampanjer, til internt og eksternt bruk  
  - Dialog med regionale og nasjonale myndigheter og folkevalgte 
   - Dialog med det regionale brukerutvalget og andre brukerorganisasjoner 
  - Utarbeide og gjennomføre kurs i mediehåndtering 
  - Ansvar for Helse Vest’s eksterne informasjonskanaler (publikasjonen
     Helse i Vest og www.helse-vest.no). 
  - Lede arbeidet i nettverket for informasjonsansvarlige i foretaksgruppen. 
  - Ved behov ytes faglig bistand og rådgivning til helseforetakene 
  - Jevnlig kontakt med Helsedepartementet 
  - Bistå andre avdelinger i kommunikasjons- og omdømmespørsmål  
  - Årsrapport  
  - Diverse brosjyrer, design og innhold   
  - Medieovervåking   
  - Gjennomføre målinger/evaluering av informasjonsaktiviteter 
    
 
 



  
 

 
4.6.  Administrasjonsavdelingen - funksjonsbeskrivelse 

 
Ansvarsområder: 

     Administrasjonsavdelingen har ansvar for samordning og     
     utvikling av de administrative støttefunksjonene i  
      helseforetaksgruppen i Helse Vest. Avdelingen har dessuten  
      ansvar for juridiske funksjoner knyttet til  
      helseforetaksgruppen, avtaleforvaltningen overfor eksterne  
      tjenesteleverandører av spesialisthelsetjenester samt de  
      administrative fellesfunksjonene i Helse Vest RHF. 

 
 

Hovedfunksjoner: 
      Dette omfatter på nåværende tidspunkt de  

                                    Hovedfunksjoner som er angitt nedenfor: 
 

Forretningsmessige områder: 
- IKT 
- Logistikk/innkjøp/anskaffelser 
- Funksjoner knyttet til den samlede eiendomsmasse – FDV mv. 

 
Juridiske tjenester/juridisk kvalitetssikring: 

- Løpende rådgivning internt i konsernet (Helse Vest RHF) 
- Ansvar for styrende dokumenter i Helse Vest RHF og 

forberedelse av foretaksmøter 
- Rådgivning i helseforetaksgruppen i Helse Vest 

 
 
Løpende avtaleforvaltning og samhandling i forhold til eksterne leverandører av 

spesialisthelsetjenester 

- Private avtalespesialister  

- Private ideelle institusjoner  

- Private tjenesteleverandører uten offentlig drifttilskudd  

 

Administrative fellesfunksjoner i Helse Vest RHF: 

- Post – sak – arkivsystem 

- Sekretariat/øvrige fellesfunksjoner i administrasjonen til Helse 
Vest RHF 

 

 


