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1. INNLEDNING 
 
Helsedepartementet kan i henhold til helseforetaksloven sette vilkår til overføring av midler 
til de regionale helseforetakene. Dette tilstrebes gjort gjennom et årlig styringsdokument. 
 
Helse Vest RHF setter med bakgrunn i ”sørge for” ansvaret, eierrolle og konsernledelse vilkår 
overfor egeneide helseforetak. Det søkes gjort i et årlig styringsdokument til helseforetakene. 
  
Styringsdokumentet klargjør premisser, rammer og resultatkrav for helseforetakene for 2004. 
I dokumentet søkes det gitt et mest mulig helhetlig og samlet styringsbudskap fra Helse Vest 
RHF. Bestillingen inngår i pkt 4.2 i dokumentet. 
  
Det er likevel ikke slik at det samlede styringsbudskap for helsetjenesten fremgår her. 
Dokumentet utfyller og konkretiserer en rekke oppgaver som skal prioriteres/vektlegges, men 
må ses i sammenheng med de mål, rammer og retningslinjer for helsetjenesten som fremgår 
av lov, forskrifter, andre dokumenter og vedtak. Det forutsettes at helseforetakene er kjent 
med disse, jf egen oversikt. 
  
Helseforetakene skal i avtalt rapportering og årlig melding redegjøre for hvordan 
styringsdokumentet er fulgt opp/planlagt fulgt opp. 
  
Dokumentet bygger på Helsedepartementets styringsdokument til Helse Vest RHF av 
30.12.03. Dette er vedlagt. Dokumentet forutsettes kjent av helseforetakene. 
  
Styringsdokumentet bygger også på overordnet foretaksplan for Helse Vest RHF.  
 
Styringsdokumentet er et sentralt virkemiddel i utøvelsen av ”sørge for” ansvaret. Helse Vest 
har ansvar for at befolkningen innenfor helseregionen har tilgang til nødvendige helsetjenester 
av god kvalitet. Helseforetakene er de viktigste leverandørene av disse tjenestene. 
 
Helse Vest RHF har et overordnet ansvar for at oppgavene som løses av helseforetakene, er i 
samsvar med helsepolitikkens prioriteringer og skjer med god og riktig kvalitet, service og 
gjennom effektiv ressursbruk.  
 
For Helse Vest RHF er det avgjørende for realisering av de helsepolitiske mål at 
fellesløsninger/regionale løsninger velges der dette gir best ressursutnyttelse. Helseforetakene 
skal understøtte regionale strategier og løsninger og bidra til utvikling av en kultur preget av 
læring, samhandling og støtte til gjensidig forbedring. 
 
Det legges i styringsdokumentet til helseforetakene særlig vekt på: 
 
• at prioriteringer samsvarer med mål, rammer og retningslinjer som er trukket opp av 

overordnede politiske organer, 
• at helseforetakenes tjenesteyting skjer innenfor det juridisk-faglige rammeverk som er 

trukket opp for tjenesten og  
• at helseforetakene har nødvendig evne til å gjennomføre forventede resultatforbedringer. 
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2. OVERORDNET STYRINGSBUDSKAP 
   
Formål for helsetjenesten: 
Helsetjenestens formål er å fremme folkehelsen og å motvirke sykdom, skade, lidelse og 
funksjonshemning. 
  
Oppdrag for Helse Vest: 
Helse Vest skal sørge for effektive og fremtidsrettede helsetjenester av høy kvalitet som 
bidrar til god helse, livskvalitet og fremmer egen mestring. 

  
Oppdraget kan inndeles i 4 hovedoppgaver:  

• pasientbehandling  
• utdanning av helsepersonell  
• forskning  
• opplæring av pasienter og pårørende  

  
 Oppdraget skal utøves på en måte som: 

• gjør tjenestetilbudet tilgjengelig for pasientene,  
• sikrer kvaliteten på tjenestetilbudet,  
• gjør tjenestetilbudet likeverdig og tilpasset pasientenes behov og  
• gjør at ressursene utnyttes best mulig  

  
Tjenestene skal legge til grunn følgende prinsipper for prioritering: 

• de som trenger helsetjenestene mest – alvorlighetsgrad av sykdom  
• der helsetjenesten skaper mest helseverdi/helsegevinst – nytten av det aktuelle tiltak  
• kostnadene står i rimelig forhold til effekt og nytte – kostnadseffektiviteten av tiltaket  

  
Tjenestene skal ytes innenfor følgende verdimessig ramme: 

• Utgangspunkt for all behandling, pleie og omsorg er: pasientens behov  
• Pasienten skal møtes med:     respekt og åpenhet  
• Pasienten skal gis:      informasjon og trygghet  
• Pasienten skal ivaretas med:     ansvarlighet og faglighet  
• Pasienten skal møte et arbeidsmiljø preget av:  samarbeid og fornyelse  

  
Samarbeid er nødvendig: 
Spesialiserte helsetjenester ytes som del av en samlet helse- og sosialtjeneste og forutsetter 
samarbeid særlig med primærhelsetjenesten. 
  
Særlige satsningsområder: 
Helse Vest RHF vil utover det styringsbudskap som ligger i styringsdokument fra 
Helsedepartementet, ha et særlig fokus innen følgende områder, jf overordnet foretaksplan:  
  

• Pasienttilfredshet og behandlingskvalitet  
• Utdanning og kompetansebygging  
• Kommunikasjon og omdømme  
• Eierstyring og organisering  
• Andre tjenesteleverandører  
• Resultatforbedring 
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3. STYRINGSMODELL 
 
Helse Vest RHF sine oppgaver er først og fremst knyttet til to ansvarsposisjoner og roller: 
 

• ”Sørge for” ansvaret, jf spesialisthelsetjenestelovens § 2-1a 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 og konsernledelse 

 
I ”sørge for” ansvaret ligger det et ansvar for å definere behovet for tjenester i helseregionen, 
utforme ”bestilling” av tjenester hos egne helseforetak og private tjenesteleverandører og 
stille krav til tjenestene både når det gjelder kvalitet og service. 
 
Eieransvaret nyttes til å oppfylle og understøtte ”sørge for” ansvaret, dvs å sette 
helseforetakene i stand til å ivareta oppgavene på en forsvarlig måte, dimensjonere og 
funksjonsfordele tjenestene, samordne på tvers av helseforetak, sikre effektiv ressursutnyttelse 
og systematisk nyttiggjøre styringsinformasjon til utvikling av tjenestetilbudet. 
 
Helseforetakene har ansvar for at tjenestene utøves i tråd med lov og forskrifter og at de krav 
til resultat og forbedringer som stilles i styringsdokumentet oppfylles innenfor de 
rammebetingelsene som er gitt. 
 
Helse Vest vil i 2004 videreutvikle og forbedre ivaretakelsen av ”sørge for” ansvaret for 
helseregionenes befolkning og det å være konsernleder for helseforetaksgruppen.  
 
I tilknytning til ”sørge for” ansvaret vil det bli foretatt en nærmere vurdering av behovet for 
tjenester fremover og en nærmere presisering av hva ”sørge for” ansvaret omfatter og hvordan 
pasienter skal prioriteres. ”Sørge for” ansvaret vil bli gjennomgått i samarbeid med 
departementet. 
 
Helseforetaksgruppens manglende evne til å oppfylle styringskrav på en del områder stiller 
krav til sterkere prioritering i helseforetakene, bedre forankring i organisasjonen, tydeligere 
ledelse og eierstyring med klare krav om oppfølging og utvikling av felles kultur med 
omforent forståelse av styringsmodellen. 
 
For Helse Vest RHF er det avgjørende for realisering av de helsepolitiske mål at 
fellesløsninger/regionale løsninger velges der dette gir best ressursutnyttelse. Helseforetakene 
skal understøtte regionale strategier og løsninger og bidrar til utvikling av en kultur preget av 
læring, samhandling og støtte til gjensidig forbedring. 
 

4. TILDELING AV MIDLER, RESSURSGRUNNLAG OG BESTILLI NG 

4.1 TILDELING AV MIDLER OG RESSURSGRUNNLAG 
Helseforetakene må gjøre seg kjent med de budsjettdokumenter som ligger til grunn for 
tildeling av midler til Helse Vest RHF, jf bl.a. styringsdokument til Helse Vest. Til 
finansiering av Helse Førde HF sin virksomhet i 2004 i stilles følgende midler til disposisjon: 
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Inntektsfordeling 2004 - Helse
innenfor inntektsmodell Førde

Innsatsstyrt finansiering 260 191            
Inntektsramme Helse Vest RHF
Basistilskudd somatikk 412 841            
Basistilskudd psyk 206 243            
Høyspesialiserte funksjoner -                    
Pasientstrøm tilskudd -                    
Strukturtilskudd 69 000              
Tilskudd til avskrivning 73 378              
SUM 1 021 653         

Fordeling utenfor inntektsmodell:

Tilskudd i basisrammen
Poliklinikk overført basisramme 25 351              
Kreftplan 2 425                
Kompensasjon for arbeidsgiveravgift 25 340              
Særskilte tildelinger
"Mor og Barn" prosjekt -                    
Øremerket tilskudd
Opptrappingsplan psykiatri 2 594                
Tilskudd til utdanning 3 822                
Kompetansesentre:
  Regionale kompetansesentre -                    
  Regionale komp.sentre- kreftplan -                    
  Nasjonale med. komp. Sentre -                    
Syketransport 29 930              
Investering i kreftplan -                    
Tilskudd til psykososialt arbeid flyktinger -                    
Investeringer i psykiatriplanen 44 200              
SUM tildelt inntektsramme 2004 1 155 314          

 
Tabellen viser inntektsfordelingen delt i 2 hovedkomponenter, innenfor ny inntektsmodell og 
utenfor inntektsmodellen. Inntektsfordelingen er videre en kombinasjon av innsatsstyrt 
finansiering og basistilskudd. 
 
Aktiviteten finansiert via ISF-ordningen dekkes av Helse Vest RHF basert på fastsatt DRG-
poeng multiplisert med 40 % av enhetsprisen for 2004 som i statsbudsjettet er anslått til kr 
29 454. Dette gir et vederlag til Helse Førde HF på kr 11 781 pr DRG-poeng dersom statens 
anslag holder. Endelig enhetspris bestemmes i forbindelse med departementets DRG-
avregning. I DRG-avregningen vil det kunne foretas avkortinger enten på pris pr DRG-poeng, 
på DRG-poeng eller på annen måte dersom departementet finner grunn til å gjøre dette på 
grunn av utilsiktede virkninger av systemet. Helse Vest vil videreføre alle slike endringer og 
korreksjoner fra departementet. 
 
Tilskudd gjennom ISF-ordningen er en overslagsbevilgning. Grunnlag for á kontobetaling 
første kvartal fastsettes endelig med utgangspunkt i vedtatt budsjett for Helse Førde HF. 
Deretter justeres á konto grunnlaget hvert kvartal med utgangspunkt i den reelle 
produksjonsutvikling.  
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For poliklinisk virksomhet vil Helse Vest RHF få dekket deler av utgiftene fra RTV ut fra 
rapportert poliklinisk aktivitet fra Helse Førde HF. Disse inntektene videreføres til Helse 
Førde HF. I tillegg mottar Helse Førde HF egenandeler fra pasientene. Det ytes også 
basistilskudd som følge av reduserte RTV takster, jf tabellen. 
 
De inntektselementer som ligger under ”Fordeling utenfor inntektsmodell” er gjenstand for 
særskilt vurdering og kan ikke fordeles etter samme kriterier som er lagt inn i ny 
inntektsmodell. Det vises i den sammenheng til sak 007/04 til styret i Helse Vest RHF. 
 
Tildeling av midler til nasjonale kompetansesentre som tidligere ikke har vært finansiert via 
øremerkede midler fra staten, vil Helse Vest vurdere på grunnlag av framleggelse av 
handlingsplaner for sentrene. 
 
 

4.2 BESTILLING 
Bestillingen gjelder befolkningen i Helse Vest RHF sitt ansvarsområde, dvs. Helseregion 
Vest. Hovedopptaksområdet for Helse Førde HF er Sogn og Fjordane. I bestillingen inngår 
også øyeblikkelig hjelp til pasienter utenfor hovedopptaksområdet, og pasienter som henvises 
til Helse Førde HF etter ordning om fritt sykehusvalg. 
 
Helse Førde HF er ansvarlig for å levere fastsatt volum jf tabell.  
 
Somatikk ø-hjelp og planlagt virksomhet 
 2003 2004 
DRG-poeng Estimat 21 483 22 085  
Antall polikliniske 
konsultasjoner (inkl. 
strålebehandling) 

107 300 107 300 

 
Psykiatri ø-hjelp og planlagt virksomhet - poliklinikk 
 2003 2004 
Antall polikliniske 
konsultasjoner 

18 177 18 177 

 
I tillegg omfatter bestillingen aktuelle landsfunksjoner, flerregionale funksjoner, 
regionsfunksjoner, nasjonale og regionale kompetansesenter. Dessuten inngår oppgaver 
knyttet til forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende. 
 
Luftambulansen inngår ikke i bestillingen. Unntaket gjelder ikke helsepersonell knyttet opp 
mot disse tjenestene. 
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5. STYRINGSBUDSKAP KNYTTET TIL DE 4 HOVEDOPPGAVENE 

5.1 PASIENTBEHANDLING 

A. Prioritering 
Det har de siste årene vært en betydelig vekst i pasientbehandlingen nasjonalt og i 
helseregionen. Det har gitt økt tilgjengelighet og reduserte ventetider. Det er fortsatt behov for 
å forbedre tilgjengeligheten innen en del fagområder. 
 
I 2004 må det imidlertid legges særlig vekt på at pasienter som henvises, skal vurderes og 
prioriteres i henhold til prioriteringsforskriften. 
 
Det skal være en enhetlig praksis for tildeling av rett til nødvendig helsehjelp etter 
prioriteringsforskriften. Helseforetakene skal: 
 

• gjøre prioriteringsforskriften kjent,  
• sikre at forskriften anvendes i den kliniske praksis og 
• prioritere ressursbruk i samsvar med forskriften 

 
Helseforetakene må skaffe seg en oversikt over hvilke behov som dekkes innen ulike 
fagområder fordelt på øyeblikkelig hjelp, rett til nødvendig helsehjelp og annen helsehjelp og 
styre ressurser mot prioriterte områder med kapasitetsproblemer. Pasienter i gruppen ”annen 
helsehjelp” må også få tilbud, men være lavere prioritert enn de to første gruppene. 
 
Innenfor rammen av prioriteringsforskriften er det fortsatt behov for å ha et særlig fokus på 
behandling av kreftsykdommer, lindrende behandling, rusrelaterte behandlingsopplegg, 
tjenester innen psykisk helse, tilbud overfor pasienter med kroniske sykdommer og innenfor 
habilitering og rehabilitering.  
 
Helse Bergen HF skal koordinere arbeidet med å operasjonalisere prioriteringsforskriften 
innen de ulike fagområdene. 

B. Utvidede pasientrettigheter 
Det vises her til endringene i pasientrettighetsloven. Det skal fastsettes en individuell frist for 
når retten til nødvendig helsehjelp skal være oppfylt. Dersom helseforetakene ikke er i stand 
til å oppfylle retten til nødvendig helsehjelp innen fristen, skal pasienten sikres alternativt 
tilbud i inn- eller utlandet. Flere private sykehus vil også innpasses i ordningen med fritt 
sykehusvalg. 
 
Helse Vest RHF vil komme tilbake til hvordan dette skal praktiseres og et felles opplegg med 
maler og standarder for informasjon og melding til pasient og primærlege m.v. før endringene 
iverksettes innen 1. juli 2004. Vi viser her også til brev av 28.11.03. 

C. Aktivitetsnivå 
Helseforetakene må tilpasse aktiviteten tilgjengelige og påregnelige ressurser. 
Ressursrammen, jf pkt 4, legger til rette for at aktiviteten skal kunne videreføres i 2004 på om 
lag samme høye nivå som i 2003.  
 
Helseforetakene må følge opp rapport om PCI-behandling i regionen i tråd med vedtak. 
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Innen psykisk helsevern legges det til grunn at aktiviteten skal økes bl.a. som følge av nye 
midler, jf eget pkt. om dette. 

D. Kvalitet og metodevurdering 
Helseforetakene skal arbeide kontinuerlig med kunnskapsutvikling og kvalitet i 
pasientbehandlingen, samt følge opp nasjonale og regionale tiltak som understøtter dette. 
 
Kvalitetsindikatorer: 
Helse Vest RHF vil i samarbeid med helseforetakene videreføre og videreutvikle opplegget 
for rapportering av regionale kvalitetsindikatorer i 2004. Det vil innføres noen flere 
indikatorer i løpet av 2004. Det vil bli utarbeidet flere resultatmål. Helse Vest RHF vil delta i 
videreutviklingen av det nasjonale systemet for måling av kvalitetsindikatorer. 
 
Helseforetakene har ansvar for å følge opp registrering og rapportering på regionale og 
nasjonale kvalitetsindikatorer, samt å bidra i videreutviklingsarbeidet. 
 
Det er satt som mål: 

• at minst 80 % av epikrisene sendes innen 7 dager etter utskriving 
• at helseforetakene som hovedregel ikke skal ha korridorpasienter 
• at ingen pasienter skal ha over 48 timer preoperativ liggetid før behandling for 

lårhalsbrudd 
• at overbelegg skal nærme seg null 
• at ventetid før primærbehandling ved tykktarms- og endetarmskreft skal være mindre 

enn 14 dager 
• at andel tvangsinnleggelser skal ikke overstige 20 prosent 
• at ventetid før primærbehandling etter henvisning til psykiatrisk behandling skal være 

mindre enn 21 dager. 
 
Ventetider: 
Helseforetakene må i 2004 også ha fokus på å få ned ventetidene særlig på områder med lang 
ventetid. I denne sammenheng må også eventuell ledig kapasitet i andre helseforetak nyttes. 
 
Pasienterfaringsundersøkelser: 
Helse Vest RHF vil i samarbeid med helseforetakene videreføre arbeidet med 
pasienterfaringsundersøkelser i regionen, samt følge opp nasjonale tiltak i denne 
sammenheng. Helseforetakene skal bidra til at undersøkelsene gjennomføres i tråd med 
nærmere fastsatte opplegg.  
 
Kvalitetsregister: 
Helse Vest vil sørge for etablering og finansiering av et nasjonalt kvalitetsregister i 2004. 
Samarbeidsorganet mellom Helse Vest og Univ. i Bergen vil medvirke i dette arbeidet. 
 
Faglige retningslinjer: 
Helse Vest skal bidra i det nasjonale arbeidet for etablering av faglige retningslinjer. 
Helseforetakene skal delta i arbeidet for etablering av faglige retningslinjer og sørge for at 
retningslinjer som utarbeides tas i bruk. 
 
Helseforetakene skal planlegge og drive sin virksomhet etter faglige retningslinjer og 
forskningsbaserte metoder for diagnostikk og behandling. Der det finnes klar dokumentasjon 
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på sammenhengen mellom volum og kvalitet, eksempelvis innen deler av kreftkirurgien, skal 
dette legges til grunn for organisering av tjenesten.  

E. Opptrappingsplanen for psykisk helse 
Psykisk helsevern skal fortsatt prioriteres. Det gjelder generelt og særlig barn og unge. 
Hovedstrategien i opptrappingsplanen ligger fast. Stortinget har imidlertid vedtatt å utvide 
planperioden med 2 år, dvs frem til 2008. DPS-strukturen skal være organisatorisk på plass 
senest i 2006. 
 
Helseforetakene skal i 2004 ha fortsatt fokus på omstilling og omstrukturering av 
tjenestetilbudet. DPS-ene skal utvikles til å kunne ivareta hoveddelen av de almenpsykiatriske 
oppgavene, mens sykehusene skal ivareta mer spesialiserte oppgaver. Akuttfunksjonene må 
særlig vurderes. Det skal samarbeides nært med kommunene for å skape et helhetlig 
tjenestetilbud. Tilbudet til rusmisbrukere som også har behov for tjenester fra psykisk 
helsevern må styrkes, jf rusreformen. 
 
Innen barne- og ungdomspsykiatrien skal særlig det polikliniske og ambulante tilbudet 
styrkes. Samarbeidet med barnevernet må styrkes, jf barnevernsreform. 
 
Følgende grupper må ha et særskilt fokus i 2004:  
- rusmiddelproblemer og psykiske lidelser  
- spiseforstyrrelser  
- selvmordsproblematikk  
- vold/traumer/overgrep  
 
Innenfor både barne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien forventes det en klar 
produktivitetsforbedring. For poliklinisk behandling legges det til grunn at målet om en 
produktivitetsvekst på 30 % i 2002 og 2003 som minimum skal være nådd ved utgangen av 
2004.  
 
Regional plan for psykisk helse er under behandling og Helse Vest RHF vil komme tilbake 
med ytterligere oppfølging når planen er behandlet. 
 
Helse Vest vil i eget brev definere hvilke utbyggingsprosjekter som skal prioriteres i 2004. 

F. Kreftbehandling og kreftomsorg 
Fra og med 2004 skal de ulike tiltakene i kreftplanen som hovedprinsipp videreføres som en 
del av den ordinære driften. Det legges opp til fortsatt øremerkede tilskudd på noen områder. 
Midlene vil bli forvaltet av Sosial- og helsedirektoratet. 
 
Regionale kompetansesentre innen arvelig kreft, lindrende behandling og genterapi, 
mammografiscreening skal videreføres og det skal inngås videre avtale om 
oppdragsundervisning i stråleterapi ved Høgskolen i Bergen fra høsten 2004. 
 
Ny strålemaskin i Helse Bergen forventes operativ høst 2004. 
 
Arbeidet med forslag til regional kreftplan er under sluttføring og Helse Vest RHF vil komme 
tilbake med ytterligere oppfølging når planen er behandlet.  
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G. Rehabilitering og habilitering 
Helseforetakene skal sørge for rehabiliterings- og habiliteringstjenester til de pasienter som 
trenger det, herunder nødvendig utredning, trening, samarbeid med kommunen om tilrette-
legging av tilbud og utarbeiding av individuell plan m.v. Det må settes av tilstrekkelige 
ressurser til å ivareta funksjonshemmede og kronisk syke barns behov for habiliterings-
tjenester, herunder intensiv trening/habilitering, og spesialiserte helsetjenester på en god måte. 
Familier med funksjonshemmede barn må få nødvendig veiledning.  
 
Helse Vest skal i samarbeid med helseforetakene vurdere økonomisk og praktisk støtte til 
familier med funksjonshemmede barn og kronisk syke barn for å muliggjøre valg av 
alternative treningsmetoder, herunder Doman-metoden. 
 
Helseforetakene skal følge opp Sosial- og helsedirektoratets handlingsplan for helhetlig 
rehabiliteringstilbud for hørselshemmede. 
 
Helse Vest vil i samarbeid med helseforetakene vurdere funksjonaliteten og justeringsbehovet 
av avtalene med opptreningsinstitusjonene i regionen.  

H. Tilbud til rusmisbrukere 
De regionale helseforetakene overtar fra 01.01.04 det ansvar som fylkeskommunene med 
hjemmel i lov om sosiale tjenester har hatt innenfor rusvernet. Det nye ansvaret er hjemlet i 
spesialisthelsetjenesteloven og betegnet som tverrfaglig spesialisert behandling av 
rusmiddelmisbruk. Det er ikke lagt inn nye midler i reformen. 
 
Helse Vest RHF trer inn i gjeldende avtaler med de private tiltakene og Flonikollektivet 
integreres i Helse Bergen HF. Ressurser fra fylkeskommunenes administrasjoner tilføres 
helseforetakene. 
 
Helseforetakene har et særlig ansvar for å sikre en god samordning av de eksisterende 
somatiske og psykiatriske tjenester med de nye rusfaglige tjenestene slik at tjenestetilbudet til 
rusmiddelmisbrukere styrkes, dvs at rusmisbrukere møtes med et tverrfaglig spesialisert 
tjenestetilbud. 
 
Helse Vest RHF vil ta initiativ til et utviklingsarbeid i samarbeid med helseforetakene og de 
private rusverntiltakene hvor følgende forhold vektlegges: 
 

• samordning av de 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 

 
Tilbud til rusmisbrukere er et prioritert område i 2004. Det skal særlig legges vekt på tilbud til 
”dobbeltdiagnosepasienter” (rus/psykiatri) og langtkomne heroinmisbrukere. Det må også 
vektlegges å gi veiledning/råd til den kommunale helse- og sosialtjenesten slik at denne kan 
ivareta et helhetlig ansvar for tiltak for rusmiddelsmisbrukere på lokalt nivå. 
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I. Desentralisering av spesialisthelsetjenesten og samarbeid med primærhelsetjenesten 
Helseforetakene må arbeide med systematiske tiltak for å utvikle desentraliserte tjenester og 
bedre samarbeid med primærhelsetjenesten. Det vises her bl.a. til praksiskonsulentordningen 
og utvikling av nærsykehus i Florø. 
 
Overføringen av finansieringsansvaret for syketransport vil kunne stimulere til behandling 
nær pasientens bosted, når dette er til fordel for pasienten og innebærer lavere 
transportutgifter enn andre alternativer. 
 
Samhandling mellom den kommunale helsetjenesten og spesialisthelsetjenesten må styrkes. 
Det må ikke minst innen psykisk helsevern legges avgjørende vekt på samarbeid med 
primærtjenesten i planlegging og gjennomføring av tilbudet for denne pasientgruppen. Det 
vises her også til eget prosjekt mellom de regionale helseforetakene. 

J. Forebyggende arbeid 
Helseforetakene må utvikle det individrettede forebyggende helsearbeidet, integrere dette i de 
individuelle planene, og i pasientopplæringsprogrammer. Videre må registring innen 
sykdoms- og risikoovervåkning følges opp, ved å formidle data om f. eks. epidemiologiske 
forhold og skader som grunnlag for forebyggende tiltak og planlegging i regionen. 
Helseforetakene vil være viktige samarbeidspartnere i gjennomføringen av lokale 
forebyggende programmer.  

K. Smittevern og beredskap 
Det skal settes økt fokus på smittevernberedskap, herunder beredskap mot pandemisk 
influensa, sars og lignende. Arbeidet skal utføres i en bred beredskapssammenheng. Planer i 
henhold til lov om helsemessig og sosial beredskap og smittevernloven skal være utarbeidet 
og iverksatt. 
 
Helse Vest har vedtatt planer innen smittevern, beredskap og tuberkuloseprogram. 
 
Helseforetakene må iverksette og følge opp de foreslåtte tiltakene.  

L. Landsfunksjoner, nasjonale og regionale kompetansesentre 
Helsedepartementet vil fra 2004 kun regulere landsfunksjoner og nasjonale kompetansesentre.  
Helse Vest RHF vil ta initiativ til at det etableres referansegrupper med representanter for de 
andre RHF-ene for de landsfunksjoner og nasjonale kompetansesentra Helse Vest har ansvar 
for.  
 
De nasjonale kompetansesentrene finansieres helt eller delvis med øremerkede tilskudd. 
 
Helseforetakene skal rapportere særskilt på virksomheten til de ulike landsfunksjonene og 
nasjonale medisinske kompetansesentra i helseregionen. Rapportene skal være behandlet av 
referansegruppene før innrapportering.  
 
De regionale kompetansesentrene innen arvelig kreft, lindrende behandling og genterapi skal 
videreføres. Det gjelder også kompetansesentrene innen sykehushygiene, forskning, 
akuttmedisin og sikkerhetspsykiatri. 
 
De regionale kompetansesentrene finansieres også helt eller delvis med øremerket tilskudd. 
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Elektiv barnehjertekirurgi ved Helse Bergen (flerregional funksjon) vil bli avviklet i 2004. 
Det vil bli ført særskilte forhandlinger med Helse Sør RHF for å sikre en god arbeidsdeling 
mellom Rikshospitalet og Haukeland Universitetssykehus innen barnekardiologi. 
 
Helse Vest vil i løpet av våren 2004 foreta en ekstern evaluering av eksisterende 
kompetansesentre i regionen. Det vil ikke bli opprettet nye høyspesialiserte funksjoner før 
resultatet av denne gjennomgangen foreligger. 
 
Det vil bli foretatt en gjennomgang av de høyspesialiserte funksjonene i 2004, dvs lands-, 
flerregionale og regionale funksjoner, nasjonale og regionale kompetansesentre. 
 

5.2 UTDANNING 
 
Helse Vest skal sørge for tilstrekkelig kapasitet og et kvalitativt godt tilbud for 
praksisundervisning av studenter i medisin, psykologi og helsefag i helseregionen. Det gjelder 
også for turnusundervisning og for etter- og videreutdanning.  
 
De regionale helseforetak er tillagt et overordnet ansvar for utdanning av legespesialister. 
Dagens kapasitet for spesialistutdanning av leger skal opprettholdes. 
 
Instruksen om forholdet til universiteter og høgskoler skal legges til grunn for hvordan 
utdanningsoppgavene skal ivaretas. Samarbeidsorganene mellom hhv Helse Vest og 
høgskolene og universitetene skal ha en sentral rolle i forhold til sykehusenes 
utdanningsoppgaver. 
 
Helseforetakene skal inngå avtaler med høgskolene om praksisundervisning og 
praksisveiledning.  
 
Helseforetakene skal rapportere på ivaretakelse av utdanningsoppgaven. Antall 
medisinerstudenter i den kliniske undervisningen i 2004, kapasitet og tiltak for å sikre god 
kvalitet på de ulike utdanningstilbudene skal omtales særskilt i årlig melding. 
  

5.3 FORSKNING 
  
Helse Vest RHF vil prioritere forskning og forskerutdanning og sikre at det finnes 
forskningsmiljøer av høy kvalitet for ivaretakelse av oppgaven. Helse Vest RHF vil følge opp 
nasjonalt system for måling av forskningsresultater og bidra til etablering av felles 
retningslinjer for registreringspraksis og kvalitetssikring av grunndata. 
 
Klinisk forskning, inkludert overføring av kunnskap fra epidemiologisk forskning og 
basalmedisinsk forskning (translasjonsforskning), innen både somatikk og psykisk helse skal 
prioriteres. Kjønnsulikheter skal ivaretas i klinisk forskning. 
 
Innen psykisk helse skal forskning som vektlegger tverrfaglighet på tvers av de ulike 
tjenestenivåene og dokumentasjon av behandlingsmetoder prioriteres særskilt. 
 
Helseforetakene skal legge til rette for kunnskapsbasert praksis i spesialisthelsetjenesten. Det 
skal være et særskilt fokus på evaluering av etablerte og nye diagnostiske metoder og 
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behandlingstilbud samt kriterier for innføring av nye tilbud. Formidling av 
forskningsresultater og oppdatert kunnskap skal prioriteres. Det skal legges til rette for økt 
rekruttering av medisinere til forskning.  
 
Helse Bergen HF skal sikre at universitetssykehuset fungerer som spydspiss for forskning og 
forskerutdanning i helseregionen.  
 
Nasjonale medisinske kompetansesentra og landsfunksjoner skal ivareta forskning og 
fagutvikling innenfor egne fagområder.  
 
Helseforetakene skal dokumentere ressursbruk til forskning ved bruk av felles mal utarbeidet 
av de regionale helseforetak. 
 

5.4 PASIENTOPPLÆRING OG BRUKERPERSPEKTIV 
 
Opplæring av pasienter og pårørende 
Opplæring er en forutsetning for å mestre eget liv ved kronisk sykdom og forhindre forverring 
av helsetilstanden. Innsikt i egen sykdom, risikofaktorer og aktuelle forebyggende tiltak vil i 
tillegg til en systematisk individuell plan for oppfølging fra ulike deler av helsetjenesten, være 
nødvendig for god oppfølging av kronisk syke. 
  
Helseforetakene skal iverksette/videreutvikle organiserte opplæringstiltak i form av lærings- 
og mestringssentre. Det vises her til at det fra 2004 innføres en egen opplæringstakst. 
 
Helseforetakene skal ivareta plikten til å utarbeide individuelle planer for pasienter med 
kroniske lidelser. 
 
Brukermedvirkning 
Utviklingen av et godt helsetilbud er avhengig av et godt samarbeid mellom institusjonene og 
brukernes organisasjoner. Alle helseforetakene skal ha et brukerutvalg som er sammensatt 
med representanter fra FFO, SAFO og fylkeseldrerådene (1 repr.) Ved nyoppnevning skal 
denne representasjon legges til grunn. 
 
Brukerne skal medvirke i utviklingen av tjenestetilbudet ved alle helseforetak. 
 

6. EIERSTYRING KNYTTET TIL ØKONOMI OG 
ORGANISASJONSUTVIKLING  

6.1 ØKONOMISKE PRESTASJONSKRAV 

A. Resultatkrav og forventet effektivisering i 2004 
Det er forutsatt at samtlige regionale helseforetak skal oppnå balanse i sine resultatregnskaper 
for 2005. Ca halvdelen av effekten av de samlede omstillingstiltak som er nødvendige for å 
oppnå balanse i 2005, skal realiseres i 2004. 
 
Helse Vest RHF skal i løpet av januar 2004 legge frem en plan for departementet som 
konkretiserer de tiltak som er nødvendige for å oppnå balanse i 2005, hvilke tiltak som 
planlegges iverksatt i løpet av 2004 og forventet effekt i 2004 og aktivitetsforutsetninger. 
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Departementet vil i løpet av februar 2004 stille krav om resultatforbedring i 2004. 
 
Helse Vest skal rapportere på gjennomføring av tiltaksplanen i forbindelse med den 
periodiske økonomiske rapporteringen til departementet i 2004.  
 
Helseforetakene må på denne bakgrunn oppnå balanse i driften (målt som resultat etter netto 
finanskostnader) senest innen utgangen av 2005. Helse Vest vil komme tilbake med krav om 
resultat for 2004. 

B. Kapitalfundamentet 
I St.prp. nr. 1 (2003–2004) er det redegjort for opplegget for verdsetting. Med utgangspunkt i 
dette opplegget vil de regionale helseforetak få fastlagt sine åpningsbalanser i årsregnskapet 
for 2003. 

C. Investeringer 
Helsedepartementet ga i brev av 31.12.02 nye rammebetingelser for beslutning om og 
gjennomføring av investeringer i foretakene gjeldende fra 2003. 
 
Helse Vest har redegjort for de nye rammebetingelsene i brev av 03.06.03 til helseforetakene. 
 
Helseforetakene må vurdere og prioritere enkeltprosjekter innenfor tilgjengelige 
ressursrammer og de føringer som er gitt regionalt og nasjonalt. 
 
Departementet vil drøfte status på investeringsområdet med de regionale helseforetakene 
tidlig i 2004. Helse Vest i vil denne sammenheng be om en oppdatert status i helseforetakene. 

D. Låneopptak og driftskreditter 
Helse Vest disponerer 200 mill. kroner av den samlede lånebevilgning til de regionale 
helseforetakene. Lånerammen vil bli fordelt på helseforetakene etter søknad med 
utgangspunkt i en fordeling fra Helse Vest. Helse Førde HF tildeles 25,434 mill kroner av 
denne rammen. Dersom rammene ikke benyttes fullt ut av et helseforetak vil ubenyttet beløp 
kunne disponeres til andre helseforetak. 
 
Helsedepartementet vil tidlig i 2004 ta opp med de regionale helseforetakene spørsmål om 
leie/leasing. Helse Vest vil komme tilbake med informasjon om hvordan dette skal håndteres. 
 
Rammen for driftskreditter er uendret fra 2003. Dette innebærer at de regionale 
helseforetakene i 2004 har fått adgang til å ta opp driftskreditter for inntil 4,5 mrd. kroner.  
 
Helse Vest har fått adgang til å benytte hele sin andel av denne rammen. Helse Førde HF har 
pr i dag fått innvilget bruk av inntil 50 mill. kroner av driftskreditten. Helseforetakene vil 
kunne søke Helse Vest RHF om utvidelse av denne. 
 

6.2 TILTAK KNYTTET TIL ORGANISASJONSUTVIKLING 

A. Ledelse 
Utvikling av godt lederskap på alle plan må fortsatt være et fokusert område i helseforetakene. 
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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. Her 
vil nasjonale krav til lederskap bli operasjonalisert. 
 
Helse Vest vil i samarbeid med helseforetakene sikre at lederprogrammet blir tilrettelagt for 
både etablerte og kommende ledere i foretakene.  Disse felles tiltakene for ledelsesutvikling 
kommer i tillegg til lederprogram som det enkelte foretak selv etablerer, og er ikke ment å 
komme til erstatning for utviklingstiltak som iverksettes på helseforetaksnivå, og tiltak som 
foretakene ønsker å iverksette for å støtte opp om ledelsesutfordringene. 
 
Helseforetakene skal sikre at virksomhetene ledes, organiseres og utvikles slik at nødvendig 
fornying, omstilling og effektivisering finner sted og prioritere deltakelse i det regionale 
programmet, inkludere innhold og mål fra det regionale programmet inn i lokale tiltak. 
 
Det er en vesentlig lederutfordring å hente ut gevinster gjennom bedre og mer fleksibel bruk 
av personellressursene.  
 
Helse Vest vil være pådriver og støttespiller i dette arbeidet og vil initiere prosjekter og 
prosesser i samarbeid med helseforetaket for å nå målsettingene 
 
Helseforetakene har ansvar for å initiere konkrete tiltak for bedre utnyttelse av 
nøkkelpersonell og de samlede personalressursene innen foretaket og innen den enkelte 
institusjon og delta i de programmer og prosjekter som er nødvendige for å nå målene. 
 
Arbeidet må skje i dialog med arbeidstakerorganisasjonene. 
 
De lønns- og tariffmessige rammebetingelsene må utvikles som konstruktive styringsredskap. 
 
Helseforetakene har ansvar for lokale lønns- og tarifforhold og tilhørende lokal 
belønningsstruktur og for at utvikling av lønns- og tarifforhold baseres på rammer og mål for 
helse- og inntektspolitikken.   
 
Helseforetakene må sikre oversikt og kontroll over lønnsmassen. 

B. Åpenhet og kommunikasjon 
Åpenhetskultur skal prege helseforetakenes forhold til omverden. Helseforetakene skal utføre 
sine oppgaver med stor grad av åpenhet for å sikre mulighetene for innsyn, innspill og dialog.  
Å kommunisere åpent og tillitsfullt med interne og eksterne målgrupper er en forutsetning for 
å kunne bygge opp et positivt omdømme. Helse Vest vil iverksette konkrete tiltak som kan 
forbedre kunnskap, holdninger og praksis.  
 
Helseforetakene må i særlig grad planlegge og gjennomføre grundige kommunikasjons-
prosesser i de tilfellene der omstillinger/endringer i tjenestetilbudet kan føre til utrygghet 
blant innbyggerne. Både kommuner og brukerutvalg vil i slike tilfeller være viktige aktører. 
 
Styremøtene i helseforetakene skal være åpne. Styret kan vurdere å lukke møtet under 
behandling av en eller flere saker – forutsatt at behovet er reelt og saklig og forenlig med 
prinsippene om unntak i offentlighetsloven. Det skal ikke utvikles en praksis som svekker 
intensjonen om at åpne styremøter fremmer helseforetakenes tillit og legitimitet.  
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Temaene kommunikasjon og omdømme vil inngå i det regionale lederprogrammet. 

C. Juridisk rammeverk og arbeid med internkontroll 
Helsetjenesten skal planlegges og drives innenfor gjeldende lover og regler. Plikten til 
internkontroll innebærer at alle ledd i organisasjonen skal kjenne til relevante lovkrav.  
 
Helseforetakene må bedre dokumentasjon av internkontroll. Helse Vest vil oversende en 
oversikt over sentrale pliktbestemmelser som er utarbeidet av en arbeidsgruppe mellom de 
regionale helseforetak, til bistand i helseforetakenes internkontrollarbeid.  
 
Helse Vest vil delta i utvikling av nasjonale retningslinjer for korrekt og ensartet koding innen 
de ulike fagområdene. Helseforetakene må ha fokus på korrekt koding og følge opp nasjonale 
retningslinjer. 

D. Grønn stat 
Helseforetakene må innføre miljøledelse som en integrert del av organisasjonens 
styringssystemer innen 2005. På www.odin.dep.no/md/gronnstat/ er det samlet veiledninger 
og erfaringsmateriale.  

E. Regionale prosjekter 
Helse Vest vil også i 2004 ta initiativ til ulike prosjekter som ledd i utvikling av kvaliteten på 
tjenestetilbudet og for å sikre en god ressursutnyttelse.  
 
Det er definert følgende regionale prosjekter i 2004: 
 
Utvikling av behovet for spesialiserte tjenester 

Felles helsefaglig styringsinformasjon 

Utvikling av tjenestetilbudet til rusmiddelmisbrukere 

Gjennomgang av de prehospitale tjenestene 

Evaluering av regionale kompetansesentre 

Gjennomgang av høyspesialiserte funksjoner 

Gjennomgang av medisinske servicefunksjoner 

Kvalitetssikring av utbyggingsprosjekter 

Prioritering av helsetjenester 

Utvikling av kvalitetsindikatorer 

Pasient- og brukerundersøkelser 

Syketransportordningen - videreføring mht. samordning 

Regional IKT sikkerhetspolicy 

Innkjøpsorganisering Helse Vest 

Samordning av drifts- og serviceavtaler for eiendommer 

Etablering av regional IKT enhet 

Etablere konserntillitsvalgtordning 

Felles IKT løsninger innen HR-området 

Regionalt lederutviklingsprogram  

Nasjonalt lederutviklingsprogram  

Forprosjekter HR 

Ressurs- og fraværsprosjektet 

Økonomihåndbok 
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Fellestjenestesenter - businesscase 

Datasystem strategisk virksomhetsstyring 

Utviklingsprosjekt økonomistyring 
 

Prosjektene vil bli gjennomført i samarbeid med helseforetakene og representanter for de 
ansattes organisasjoner i samsvar med nærmere definerte prosjektbeskrivelser. 

F. Syketransportordningen 
Ansvaret for syketransport overtas av helseforetakene fra 01.01.04. 
 
Helse Vest vil sammen med helseforetakene ta initiativ for å samordne og effektivisere den 
samlede syketransport innenfor hvert helseforetak.  

G. Anskaffelser av varer og tjenester 
Det ligger fremdeles store utfordringer knyttet til anskaffelser av varer og tjenester.  
 
Helseforetakene skal delta i og bidra til utvikling av det regionale innkjøpssamarbeidet i Helse 
Vest og arbeide aktivt og målrettet med innkjøpsorganiseringen innenfor det enkelte 
helseforetak med sikte på å få bukt med direktekjøp som ikke er i samsvar med regelverk og 
inngåtte innkjøpsavtaler. 

H. Etablering av felles regional IKT-enhet 
En felles regional IKT-enhet skal etableres i 2004 i tråd med de vedtak som er fattet.  
 
Helseforetakene må aktivt medvirke til denne etableringen i tråd med forutsetningene. 

I. Samarbeid med apotekforetaket 
Helseforetakene må inngå rammeavtaler med Apotekene Vest HF om farmasifaglige tjenester 
innen 1. mars 2004. Avtalene må styrke samarbeidet mellom helseforetakene og bidra til mer 
effektiv legemiddelforsyning og legemiddelbruk. 
  

7. STYRINGSDIALOG OG RAPPORTERING 
 
Månedsrapportering 
Det skal som hovedregel rapporteres innen den 15. i hver måned på økonomi og aktivitet.  
 
Kvartalsrapportering 
Etter hvert kvartal skal det i tillegg til ordinær økonomi- og aktivitetsrapportering også 
rapporteres på kvalitetsindikatorer etter fastsatt mal fra Helse Vest RHF. Frist for 
rapporteringen er den 15. i påfølgende måned.  
 
Ordinær kvartalsrapportering av regnskapsmateriale til SSB gjøres av Helse Vest RHF for 
hele foretaksgruppen. 
 
Årlig melding 
I henhold til helseforetakslovens § 34 skal Helse Vest RHF avgi en årlig melding til 
Helsedepartementet innen 15. februar 2005. 
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Helseforetakene skal avgi en tilsvarende årlig melding til Helse Vest RHF. Denne meldingen 
skal inngå som underlag for Helse Vest RHF sin melding til departementet. Fristen for årlig 
melding settes til 15. januar 2005. 
 
Meldingen må ses som ledd i et sammenhengende plan- og styringssystem mellom Helse Vest 
RHF og helseforetakene og skal i tråd med § 13 i helseforetakenes vedtekter inneholde: 

• styrets plandokument for virksomheten 
• styrets rapport for foregående år 

 
Årsregnskap 
Helseforetaksgruppen skal avlegge regnskap ihht regnskapslovens bestemmelser. Det vil bli 
fastsatt egne frister for gjennomføringen av årsoppgjøret for 2004. 
 
Rapport for bruk av midler og aktivitet 
Det understrekes at søknader og rapporter om bruk av øremerkede midler som hovedregel 
skal gjøres av Helse Vest RHF, men at helseforetakene må bidra aktivt når det gjelder 
søknader og rapportering. 
 
Helseforetakene bes følge opp rapportering av tjeneste- og regnskapsdata til SSB. 
 
Helseforetakene skal rapportere særskilt på alle opptrappingsmidler gitt til psykiatriplanen. 
Det vises her til særskilt rapporteringsformular. 
 
Helse Vest RHF vil komme tilbake med komplett oversikt over hva som skal rapporteres og 
rapporteringsform. 
 


