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Bakgrunn 
 
Styret for Helse Vest RHF hadde idedugnad i møte 25.01.02. Et hovedfokus var tiltak knyttet 
til ventetider og køproblematikk ved sykehusene. Styret behandlet i møte 20.12.01 sak 
angående ventelistetall i Helse Vest hvor det ble fattet vedtak om flere tiltak for å korte 
ventetider ved sykehusene. 

I styringsdokumentet til Helse Vest RHF er det stilt krav om at det skal arbeides aktivt for å 
redusere ventetider samtidig som ansvaret for å dokumentere resultater vil bli lagt ut til 
utøvende ledd. Helsetjenesten skal være tilgjengelige for de som trenger den, når de trenger 
den. 

I styringsdokumentet til helseforetakene er dette fokuset videreført. Reduksjon av ventetider 
til et akseptabelt nivå og fjerning av unødige helsekøer er et overordnet mål for Helse Vest 
RHF.  

I denne saken orienteres det om ventetider og konkrete tiltak som iverksettes nå og i løpet av 
2002. 

 
Kommentarer 
 
Ventetider i Helse Vest 
 
Per 31.12.01 er den gjennomsnittlige ventetiden for samtlige ordinært avviklede 96 dager. 
Dette er en økning på 9 dager (9,8 %) siden forrige tertial og en nedgang på 7 dager (6,9 %) 
fra samme periode i fjor. 
 
Gjennomsnittlig ventetid for ventende per 31.12.01 er 218 dager. (Dette er henvisninger 
mottatt på sykehuset men som ikke er avviklet innen 31.12.01). Dette er en nedgang på 57 
dager (20,6 %) siden forrige tertial og en nedgang på 49 dager (18,3 %) fra samme periode i 
fjor. 
 
Det var 62246 nyhenviste i 3. tertial 2001. Dette er en økning på 0,9 % sammenlignet med 
forrige tertial og en økning på 7 % i forhold til samme tertial i fjor. Av disse henvisningene er 
45,1 % tildelt rett til nødvendig helsehjelp. På landsbasis er denne andelen 38,1 %. 



Ventetider  for ventende i Helse Vest 
 
 <1 mnd 1-3 mnd 3-6 mnd 6-12 mnd 1-4 år >4 år Totalt 
Somatikk 8590 15423 7871 6148 5478   974 44484 
Psykiatri   407     645   235   201   118     71   1677 
Alle fagområder 9050 16117 8128 6366 5652 1069 46382 
 
Som tabellen viser var det per 31.12.01 totalt 46382 ventende (alle fagområder) i Helse Vest. 
Av disse hadde 5652 ventet 1-4 år og 1069 hadde ventet i mer enn 4 år. 
 
 
Tiltak i forhold til reduksjon av ventetider 
 
Følgende konkrete tiltak er iverksatt eller under iverksettelse i forhold til reduksjon av 
ventetider i Helse Vest RHF. 

 Helse Vest RHF skal sammen med de andre RHF og Sosial- og 
helsedirektoratet/Helsedepartementet iverksette tiltak for å forbedre registrering, 
bearbeiding og presentasjon av ventelistedata.   

 Helse Vest RHF har gjennom styringsdokumentet til HFene satt fokus på 
ventetider og lagt ansvar på HF for at arbeidet med reduksjon av ventetider gis 
høy prioritet og at pasienter får aktiv informasjon om de muligheter som nå 
foreligger i forhold til fritt sykehusvalg, private klinikker og eventuelt behandling 
i utlandet. Helseforetakene skal umiddelbart foreta en gjennomgang av 
ventelistene. Ventelistene skal bli oppdaterte og ajourførte slik at de gir uttrykk 
for den faktiske situasjonen ved det enkelte.  

Det er behov for både opprydding og analyse av ventelistedata og ventetider ved 
sykehusene i Helse Vest. En systematisk gjennomgang av registrerings- og 
rapporteringsrutiner vil bli gjennomført. Pasienter som har ventet mer enn ett år     
(til sammen 6721 ) vil bli tilskrevet for å få avklart om henvisningen fortsatt er 
aktuell. 

 Helse Vest RHF har etablert svartjeneste for fritt sykehusvalg. Det er konstituert 
en kompetent person i tjenesten. Pasienter, pårørende og helsepersonell kan få mer 
informasjon om fritt sykehusvalg og ventetider ved å ringe grønt nummer 800 
41 004. Helse Vest har lagt denne tjenesten til Helse Førde med arbeidssted 
Lærdal sjukehus. Stilling som Pasientrettleiar er lyst ut med søknadsfrist 15. 
februar. Det er sendt ut en pressemelding om stillingen og en annonse som 
beskriver tilbudet Pasientrettleiar i Helse Vest. HFene tilskrives om behovet for 
kontaktperson for pasientrettleiar og informasjon om ventetider. 

 Helse Vest RHF har inngått avtaler vedrørende dagkirurgisk behandling hos 
privatpraktiserende avtalespesialister utenfor offentlig godkjente sykehus. HFene 
informeres og det annonseres om hvordan pasienter skal gå frem i forhold til dette 
tilbudet. 

 Helse Vest RHF har hatt møte med flere private sykehus/klinikker (off. godkjente 
som gir ISF-refusjon). Det arbeides nå konkret med avtaler. Det vil gå brev til 
HFene med informasjon om dette som et supplerende tilbud og om hvordan de 



skal legge til rette for at pasienter med utsikt til lang ventetid kan få tilbud ved 
private klinikker. Det forberedes annonse som informerer om dette som et nytt 
tilbud. 

 Helse Vest RHF vil i samarbeid med Rikstrygdeverket (RTV) avklare hvordan 
større grupper innefor fagområder med lang ventetid kan gis et tilbud i utlandet. 
Dette krever samarbeid med helseforetakene og vil bli organisert som ”pasientbro-
prosjekt”. Det er etablert nødvendig kontakt med RTV. 

 
Forslag til vedtak 
 
Saken tas til orientering.   
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