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FORSLAG TIL VEDTAK  

 
Styret legger Styringsdokumentet 2017 Helse Stavanger HF til grunn for styring og oppfølging i 
2017. 
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Oppsummering  
 

Styringsbudskapet til helseforetaket blir årlig formidlet gjennom et helhetlig styringsdokument. 
Styringsdokumentet inneholder overordnede signaler om bl.a. bruk av midler og om prioriteringer 
innen de fire hovedoppgavene pasientbehandling, forskning, utdanning av helsepersonell og 
pasientopplæring. I tillegg inneholder dokumentet organisatoriske og økonomiske og krav samt 
rapporteringskrav.  
 
Fakta 
 

Styret i Helse Vest RHF har i møte 07.03.2017 (sak 028/17) vedtatt Styringsdokumentet 2017 for 
Helse Stavanger HF. Styringsdokumentet 2017 er videre blitt vedtatt i Foretaksmøtet i Helse 
Stavanger HF den 08.03.2016. Det vises til egen sak på protokoll fra foretaksmøte til dette møte. 
 
Styringsdokumentet 2017 legges herved fram for styret i Helse Stavanger HF.  
 
Gjennom styringsdokumentet vil Helse Vest RHF gi helseføretaket et mest mulig helhetlig og 
samlet styringsbudskap for 2017. Styringsdokumentet skal klargjøre premissene og rammene som 
gjelder for virksomheten, og inneholder mål og de resultatkrav som blir stilt til helseføretaket.  
 
Det er likevel ikke slik at de samlede krav til helseforetakene fremgår av styringsdokumentet. 
Dokumentet utfyller og konkretiserer oppgaver som det skal legges vekt på, og som skal 
prioriteres. Disse oppgavene må ses i sammenheng med mål, rammer og retningslinjer for 
helsetjenesten som fremgår av lover og forskrifter, Helse- og omsorgsdepartementets 
oppdragsdokument for 2017 til Helse Vest RHF, og styringskrav fra eier formidlet protokoll fra 
foretaksmøtet mellom Helse Vest RHF og HOD den 10.01.2017. Det blir lagt til grunn at 
helseforetaket er gjort kjent med og setter seg inn i disse dokumentene, samt i helse- og 
omsorgsministerens tale til sykehusene den 10. januar 2017.  
 
Styringsdokumentet anfører at styret i Helse Vest RHF våren 2017 vil vedta ny virksomhetsstrategi 
– Helse 2035 - for foretaksgruppen. Helse 2035 vil på et overordnet plan beskrive hvordan man 
skal utvikle spesialisthelsetjenesten på Vestlandet fram mot 2035. «Pasientens helsetjeneste» er 
et bærende prinsipp i utformingen av virksomhetsstrategien, og skal prege alle deler av aktiviteten 
i Helse Vest.  
 
I strategien vil det særlig bli lagt vekt på de områder som er omfattet av de viktigste endringene 
fremover. Den vil derfor være oppbygd rundt utvalgte tema, der de grunnleggende områder for 
virksomheten er en naturlig del. Konkrete tiltak innenfor hvert tiltaksområde vil bli beskrevet i en 
egen tiltaksplan. Foretaket skal sette seg inn i og bidra til oppfølging av virksomhetsstrategien, og 
legge denne til grunn for utarbeidelse av lokale strategier og utviklingsplaner. 
 



 

3 
 

 
Styringsdokumentet 2017 anfører at Regjeringen er opptatt av å skape pasientens helsetjeneste, 
og for å lykkes med dette arbeidet vil noen av områdene der det ikke var tilstrekkelig 
måloppnåelse i 2016 bli videreført i 2017. Helseforetaket skal:  
 

• Videreføre «den gylne regel», som innebærer at det skal være høyere vekst innen 
psykiatri og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn innen somatikk på 
foretaksnivå.  

• Redusere unødig ventetid og ubegrunnet variasjon i helsetjenestene, og bedre 
kapasitetsutnyttelse gjennom å inngå flere avtaler med private avtalespesialister.  

• Bruke kunnskap om variasjon i kapasitetsutnyttelsen for å øke kapasitet, og gi mer 
likeverdig tilgang til helsetjenester.  

• Bedre IKT-løsninger for å øke kvalitet og pasientsikkerhet, og gi pasienter tilgang til 
egen helseinformasjon og bedre mulighet for forenklet nettkommunikasjon med 
helsetjenesten.  

 
Når det gjeld psykisk helsevern legges det vekt på at bruk av tvang skal reduseres, og det er et 
særskilt lederansvar at det blir arbeidet mer systematisk med dette fremover.  
 
Det skal innføres flere pakkeforløp, og i alt 22 pakkeforløp er planlagt innen psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige for implementering fram mot 2020. 
Pakkeforløp for hjerneslagsbehandling er under utarbeidelse.  
 
Medarbeidere i helseforetakene skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø, og tallet på voldsepisoder og 
trusler skal reduseres. Åpenhet, trygghet og respekt er kjerneverdier i møte mellom leder og 
medarbeidere, og avvik som blir meldt skal håndteres på en måte som skaper tillit til at endringer 
blir iverksatt.  
 
Det er forventa at helseforetaket deltar i og sikrer god oppslutning og engasjement rundt arbeidet 
med å realisere strukturert journal og klinisk prosess-støtte, og ved innføring og implementering 
av nye system for føring av kurve og legemiddel. 
 
Kommentar 
 
Styringsdokumentet 2017 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-, tertials- og halvårsrapportering og øvrige 
styresaker jevnlig rapportere til styret om foretakets arbeid med følge opp mål og krav i 
styringsdokumentet 2017. 
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Konklusjon  
 
Styret legger Styringsdokumentet 2017 Helse Stavanger HF til grunn for styring og oppfølging i 
2017. 
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