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Bakgrunn: 

Styret i Helse Vest RHF har i møte 3.3.2015 (sak 022/15 B) vedtatt Styringsdokumentet 2015 for 
Helse Stavanger HF. Styringsdokumentet 2015 er videre blitt vedtatt i Foretaksmøtet i Helse 
Stavanger HF den 5.3.2015, se egen sak på foretaksprotokollen til dette møte. 
 
Styringsdokumentet 2015 legges herved fram til behandling i styret for Helse Stavanger HF. 
 
 

Kommentarer: 

Gjennom styringsdokumentet gir Helse Vest RHF helseforetaket et mest mulig helhetlig og samlet 
styringsbudskap for 2015. Styringsdokumentet skal klargjøre premissene og rammene som gjelder 
for virksomheten, og inneholder resultatkravene som blir stilt til helseforetaket. 
 
I arbeidet med styringsdokumentet for 2015 er det lagt vekt på holde antall mål og 
rapporteringskrav på samme nivå som i fjor. Dokumentet utfyller og konkretiserer en rekke 
oppgaver som skal vektlegges og prioriteres. Det inneholder imidlertid ikke de samlede krav til 
helseforetaket. Styringsdokumentet må følgelig ses i sammenheng med de mål, rammer og 
retningslinjer som framgår av lov og forskrifter, Helse- og omsorgsdepartementets 
oppdragsdokument for 2015 til Helse Vest RHF og de styringskrav som er formidlet i 
foretaksmøter i Helse Stavanger HF. Det blir lagt til grunn at helseforetaket er godt kjent med og 
har satt seg inn i disse dokumentene, samt i helse- og omsorgsministerens tale til sykehusene den 7. 
januar 2015. 
 
Adm. direktør vil her trekke fram følgende hovedbudskap og krav, slik det fremkommer i 
styringsdokumentet: 
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Sentrale element i styringen for 2015 er tydelige krav til resultater og utvikling av tjenestene for å 
møte de utfordringene spesialisthelsetjenesten står overfor. Oppsummert er det disse områdene 
som Helse Vest RHF vil følge særskilt opp i 2015:  
 

• Oppfølging på ventetid, pasientforløp og effektivitet, herunder blant annet pakkeforløp for 
kreft.  

• Samarbeid med private aktører som et ledd i Fritt behandlingsvalg-reformen  
• Pasientsikkerhet og kvalitet.  
• Felles nasjonale retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå.  
• IKT.  
• Fremdeles større vekst innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

(TSB) enn innen somatikk.  
 
I dokumentet blir ikke bestemte organisatoriske krav og føringer fra tidligere år gjentatt med mindre 
det fra eierståsted fremdeles er nødvendig å ha et særskilt fokus på kravet eller føringen. Eldre krav 
og føringer vil likevel fremdeles gjelde dersom ikke annet er uttrykkelig uttalt. 
 
Styringsdokumentet 2015 gir Helse Stavanger HF nye muligheter til å ivareta og utvikle 
tjenestetilbudet til befolkningen. Samtidig representerer både helsefaglige, økonomiske og 
organisatoriske krav fortsatt betydelige utfordringer for helseforetaket. 
 
Administrerende direktør vil gjennom måneds- og tertialrapportering og øvrige styresaker jevnlig 
rapportere til styret om foretakets arbeid og resultater på kravene i styringsdokumentet 
 

Forslag til vedtak: 

Styret legger Styringsdokumentet 2015 Helse Stavanger HF til grunn for styring og oppfølging i 
2015. 
 
Vedlegg: 
Styringsdokument 2015 Helse Stavanger HF  
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