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Bakgrunn
Styret har bedt om egen sak vedrørende ventelister/ventetider for 1. kvartal 2002.

Kommentarer
Den nasjonale bearbeidelse av data og presentasjon av de offisielle tall for
ventelister/ventetider skjer som kjent i regi av SINTEF/Unimed etter kontrakt med
Helsedepartementet. Dette arbeidet er nært knyttet til SINTEF/Unimeds hovedoppdrag med
norsk pasientregister (NPR).
Det viser seg nå at tallene for 1. kvartal 2002 først er klare til offentliggjøring 05.06.02. Det
tilrås i den sammenheng at administrerende direktør sender en kort redegjørelse til styret om
de faktiske forhold og med en kortfattet vurdering av situasjonen. Det er naturlig at dette også
følges opp med en egen pressemelding.
Når det gjelder de ulike tiltak som styret har tatt initiativ til og ytterlige tiltak i
helseforetakene for å bringe ned ventetiden ytterligere, vil en som en har bedt om, komme
tilbake til dette i egen styresak til styrets møte i juni.
I det følgende skal likevel kommenteres noen forhold tilknyttet dataregistreringen og til nye
programmer for bearbeidelse av dataene.
Fra 1. januar 2002 tas det i bruk egne nye programmer for NPR. Vi vil da få et integrert
system for ventelister, ventetider og produksjon som utgangspunkt for finansiering. Alle
dataene vil da være tilgjengelige fra RHF’ene og HF’ene månedlig og inngå i rapporteringen.
I et samarbeid mellom RHF’ene og Helsedepartementet v/Eieravdelingen arbeides det nå med
sikte på å få til månedlige venteliste/ventetidstall allerede fra september 2002. I tillegg har en
vært opptatt av å bedre kvaliteten på venteliste/ventetidsdataene gjennom mer korrekt
registrering, ikke minst sikre stryking fra ventelister når de er behandlet annet sted eller når
behandling ikke lenger er aktuelt. RHF’ene går nå sammen om et eget opplegg rettet mot
HF’ene for å få etablert en ensartet praksis av bedre kvalitet på dette området. Dette arbeidet
vil bygge på et prosjekt som allerede er gjennomført i Helse-Midtnorge.

Det må presiseres at selv om venteliste/ventetidsdataene som blir presentert 05.05.02 fortsatt
vil være beheftet med betydelig usikkerhet og betydelige feil, er det likevel disse tallene en
må forholde seg til både i styrings- og ledelsesmessig perspektiv og i forhold til media og
opinionen.

Forslag til vedtak
Saken tas til orientering.

