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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. 
  
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.  
 
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. 
 
Apotekene Vest HF har ansvar for virksomheten ved sykehusapotekene og er ulikt de andre 
helseforetakene. Styringsdokumentet til Apotekene Vest HF søker å balansere det forhold at 
Apotekene Vest har et særskilt og avgrenset ansvar, samtidig som foretaket er en del av 
helseforetaksgruppen i Helse Vest. 
 

 

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. 
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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 

  

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 
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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. 
 
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 OG RESSURSGRUNNLAG 
 
Det vil bli tildelt kr 5.990.000 kroner fra Helse Vest til drift av Apotekene Vest. Det skal i 
forbindelse med avtaleforhandlinger med Helseforetakene legges opp en prisingsmodell som 
gir om lag seks millioner kroner reduserte priser til sykehusforetakene. 
 

5. STYRINGSBUDSKAP 

5.1 FARMASIFAGLIGE TJENESTER 

A. Forholdet til de andre helseforetakene 
Apotekene Vest HF må inngå rammeavtaler med helseforetakene om farmasifaglige tjenester 
innen 1. mars 2004. Avtalene må styrke samarbeidet mellom helseforetakene og bidra til mer 
effektiv legemiddelforsyning og legemiddelbruk. 

B. Kvalitet 
Apotekene Vest HF skal arbeide kontinuerlig med kunnskapsutvikling og kvalitet, samt følge 
opp nasjonale og regionale tiltak som understøtter dette. 
 
Apotekene Vest HF skal jevnlig gjennomføre brukertilfredshetsundersøkelser. 
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Apotekene Vest HF skal videreutvikle system for styringsdata, herunder måling av kvalitets- 
og servicenivå. 
 

C. 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.  

D. Vesentlige områder for oppfølging i Apotekene Vest HF 

• Oppfølging av rapporten fra prosjekt farmasøytiske tjenester i helseforetakene 
• LIS-samarbeidet skal følges opp i tråd med konklusjoner som trekkes av de regionale 

helseforetakene. 
• Rådgiving mot kommunene 
• Internkontroll – juridiske rammer 
• Leveringssikkerhet 
• Funksjonsfordeling mellom sykehusapotekene 
• Apotekene Vest HF skal delta med sin kompetanse i aktuelle arbeidsgrupper 
 

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.  
 
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. 
  

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. 
 



 7 

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. 
 
Helseforetakene skal dokumentere ressursbruk til forskning ved bruk av felles mal utarbeidet 
av de regionale helseforetak. 
 

5.4 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. 
 
 

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. 
 
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.  
 
Apotekene Vest HF skal sørge for kostnadsriktig prising av sine tjenester. 
 
Krav til årsresultat for 2004 settes til 0 kroner. 

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. 
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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. 
 
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. 
 

6.2 TILTAK KNYTTET TIL ORGANISASJONSUTVIKLING 

A. Ledelse 
Utvikling av godt lederskap på alle plan må fortsatt være et fokusert område i helseforetakene. 
 
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 med 
fokus på kjerneverdier som kvalitet, trygghet og service. 
 
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. 
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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  
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.  
 
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.  
 
Det må foreligge god dokumentasjon på internkontroll.  

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 
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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 

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. 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. 

G. 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. 
 

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 rapporteres økonomi- og aktivitetsdata. 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 



 11 

I henhold til helseforetakslovens § 34 skal Helse Vest RHF avgi en årlig melding til 
Helsedepartementet innen 15. februar 2005. 
 
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. 
 
Helse Vest RHF vil komme tilbake med komplett oversikt over hva som skal rapporteres og 
rapporteringsform. 
 
 


