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Bakgrunn 
 
Helse Vest RHF har i brev av 30.12.03 fått oversendt styringsdokument for 2004 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 inngår som del av en helhetlig helsepolitikk og supplerer de styringssignaler som er 
gitt gjennom lover, forskrifter og øvrige myndighetstiltak. 
 
Fokuset i dokumentet er knyttet til midler og ressursgrunnlag for Helse Vest for 2004 og tilhørende krav 
innenfor hovedoppgavene; pasientbehandling, utdanning, forskning og pasientopplæring.  
 
Dokumentet representerer en viss justering fra sterk vekt på ventelister/ventetid til mer fokus på 
prioritering med tilhørende behovsvurdering og omfordeling av ressurser. 
 
Dette understøttes ved at ISF- andelen reduseres fra 60 til 40 %, og de polikliniske takstene reduseres i 
samme omfang som ISF-satsen. 
 
Aktiviteten innen somatikk skal videreføres på omtrent samme høye nivå som i 2003. Innen psykisk 
helsevern legges det til grunn økt aktivitet. 
 
Det legges fortsatt vekt på effektiviseringsarbeid men strukturtiltak er nedtonet. 
 
Når det gjelder resultatkrav og forventet effektivisering, jfr pkt 3.1.1, har departementet satt en frist til 
utgangen av jan. 2004 for RHF-ene til å legge frem en plan som konkretiserer de tiltakene som vil være 
nødvendige for å oppnå balanse i 2005. 
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De administrerende direktørene i RHF-ene har i et felles brev av 15.01.04 presisert at dette ikke vil være 
mulig og bedt om en ny frist og at arbeidet med å konkretisere omstillingsopplegget skjer i dialog med det 
enkelte RHF. Brevet er vedlagt. 
 
Departementet fremhever særlig følgende 5 forhold som sentrale i styring av de regionale helseforetakene 
i 2004: 
 

• sterkere vekt på at prioriteringer samsvarer med mål, rammer og retningslinjer som er trukket opp 
av overordnede politiske organer 

• at helseforetakenes tjenesteyting skjer innenfor det juridiske og faglige rammeverk som er trukket 
opp for tjenesten  

• at arbeidet med kostnadseffektivisering videreføres 
• at det fortsatt skjer utviklings- og forbedringsarbeid knyttet til håndteringen av kombinasjonen av 

”sørge for” ansvaret for helseregionenes befolkning og å være leder for den regionale 
helseforetaksgruppen  

• at de fem regionale helseforetakene fortsatt samarbeider på områder der det bør skje nasjonalt 
samarbeid 

 
Oppsummert omtaler styringsdokumentet følgende forhold: 
 

• tildelning av midler og ressursgrunnlaget for Helse Vest 
• krav til ivaretakelse av ”sørge for” ansvaret for pasientbehandling – andre hovedoppgaver 
• Helsedepartementets eierkrav knyttet til økonomi og organisasjonsutvikling 
• private aktører 
• nasjonale aktører 
• nye oppgaver for de regionale helseforetakene 
• styringsdialog og rapportering 

 
Samlet har styringsdokumentet for 2004 en klarere vekting av strategier og overordnede mål med færre 
detaljer. Dokumentet er også kortet ned kraftig. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styringsdokument for 2004 til Helse Vest RHF tas til etterretning og legges bl.a. til grunn for 
styringsdokument til helseforetakene for 2004.  
 
Styret vil i tråd med brev av 15.01.04 fra de administrerende direktørene i RHF-ene be om en utsatt frist 
for tilbakemelding på konkrete omstillingstiltak og at arbeidet skjer i nær dialog med departementet. 
 


