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Bakgrunn 
Det vises til egen sak om styringsdokument fra Helsedepartementet til Helse Vest RHF for 2004. Det er 
med bakgrunn i dette styringsdokumentet, overordnet foretaksplan, andre prosjekter og vedtak utarbeidet 
et forslag til styringsdokument til hvert av helseforetakene.  
 
Forslag til styringsdokument for:  
 

• Helse Førde HF 
• Helse Bergen HF 
• Helse Fonna HF  
• Helse Stavanger HF og  
• Apotekene Vest HF 

 
legges her fram for styret. 
 
Bestilling er integrert i styringsdokumentet, pkt 4, til helseforetakene, unntatt for Apotekene Vest HF. 
 
Styringsdokumentene til Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna og Helse Stavanger har samme 
innhold, med unntak av punktene 4 og 6.1 D. 
 
 
Kommentarer 
Styringsdokumentet er et sentralt virkemiddel i ivaretakelsen av ”sørge for” ansvaret. 
Helseforetakene er de viktigste leverandørene av tjenestene som inngår i ”sørge for” ansvaret. 
 
I styringsdokumentet stilles det krav til bruk av midler, omfang og kvalitet på tjenestene bl.a. med 
bakgrunn i nasjonale krav til Helse Vest RHF, jf styringsdokument til Helse Vest. 
 
Styringsdokumentet skal også bidra til å videreutvikle helseforetakene/helseforetaksgruppen i tråd med 
overordnede mål og strategier for Helse Vest RHF som eier og konsernledelse for helseforetaksgruppen. 
 
I styringsdokumentet til helseforetakene er det tatt utgangspunkt i en del av de samme hovedpunktene 
som styringsdokumentet til Helse Vest RHF. All informasjon i styringsdokument til Helse Vest RHF er 
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imidlertid ikke videreført i styringsdokument til helseforetakene. Styringsdokument til Helse Vest RHF 
vedlegges. 
 
Styringsdokumentet til helseforetakene bygger ellers på overordnet foretaksplan og følger opp regionale 
prosjekter og satsningsområder og vedtak som er fattet i styret. 
 
I pkt 2 er det gitt en sammenfatning av det overordnede styringsbudskapet. 
 
I pkt 3 gis det en kort presisering av styringsmodellen og krav til utvikling av denne. 
 
Pkt 4 omhandler tildeling av midler, ressursgrunnlag og bestilling for 2004. Tildeling av midler er inndelt 
i inntektsfordeling innenfor og utenfor ny inntektsmodell, jf styresak nr 110/03 om nytt inntektssystem i 
Helse Vest. Av bestillingen framgår fastsatt volum for deler av aktiviteten for 2004.  
 
I pkt 5 gis styringsbudskap knyttet til de 4 hovedoppgavene, pasientbehandling, undervisning, forskning 
og pasientopplæring. Under pasientopplæring omtales også brukerperspektivet. 
 
Avsnittet om pasientbehandling omhandler: 
 

• prioritering 
• utvidede pasientrettigheter 
• forventninger til aktivitetsnivå 
• kvalitet og metodevurdering med bl.a. kvalitetsindikatorer med fastsatte resultatmål og fokus på 

ventetider og pasienterfaringsundersøkelser 
• opptrappingsplanen for psykiske helse   
• kreftbehandling og kreftomsorg 
• rehabilitering og habilitering 
• tilbud til rusmisbrukere 
• desentralisering av spesialisthelsetjenesten og samarbeid med primærhelsetjenesten 
• forebyggende arbeid 
• smittevern og beredskap 
• landsfunksjoner, nasjonale og regionale kompetansesenter 

 
Pkt 6 omhandler eierstyring knyttet til økonomi og organisasjonsutvikling, med økonomiske 
prestasjonskrav for 2004 og tiltak knyttet til organisasjonsutvikling. 
 
Under organisasjonsutvikling tas følgende opp: 
 

• ledelse 
• åpenhet og kommunikasjon 
• juridisk rammeverk og arbeid med internkontroll 
• grønn stat/miljøledelse 
• regionale prosjekter som Helse Vest vil ta initiativ til i 2004 
• syketransportordningen 
• anskaffelser av varer og tjenester 
• etablering av felles regional IKT-enhet 
• samarbeid med apotekforetaket 

 
I pkt 7 redegjøres for krav til rapportering. 
 
 



 
 
Styringsdokumentet til Apotekene Vest HF følger samme oppbygging som styringsdokument til de øvrige 
helseforetakene, med unntak av pkt 5 der styringsbudskapet er knyttet til farmasifaglige tjenester.  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Styringsdokument for 2004 til Helse Førde HF, Helse Bergen HF, Helse Fonna HF og Helse Stavanger 
HF og styringsdokument for 2004 til Apotekene Vest HF vedtas i tråd med vedlagte forslag. 
 
 


