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Bakgrunn 
 
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 utvikling i ventetider i første tertial 2003. 
 

Resultatene slik de foreligger ved 1. tertial i år svarer ikke til forventningene. Minst 
tilfredsstillende er situasjonen i Helse Stavanger, men også i Helse Bergen er nedgangen mindre 
enn forventet.  

 
Helse Vest RHF finner grunn til å stille spørsmål ved om denne oppgaven er gitt høy nok 
prioritet. Det er gitt klare føringer i styringsdokumentet både i 2002 og 2003 på dette området. 
Helse Vest forventer nå at HF-ene gir denne saken høy prioritet. 
 
 
Kommentarer 
 
Helse Vest RHF har hatt fokus på ventetider helt siden oppstarten i 2002. Det er iverksatt flere 
tiltak for å redusere ventetidene for pasientene i vår region. Blant annet er behandlingskapasiteten 
utvidet gjennom avtaler med privatpraktiserende spesialister og enkelte private sykehus. 

 
Helseforetakene er ved flere anledninger bedt om å følge opp tiltakene for på den måten bidra til 
bedre utnyttelse av kapasiteten og dermed til reduserte ventetider. Det er ved mange anledninger 
bedt om å gi bedre informasjonen om de mulighetene som foreligger; fritt sykehusvalg, 
behandling i utlandet (2002), behandling hos privatpraktiserende spesialister og private sykehus 
som Helse Vest har inngått avtale med. 

  
Kvalitetssikring av tallene skulle også være en høyt prioritert oppgave. Ventelistestatistikk et 
viktig beslutningsunderlag for regionen og for det enkelte helseforetak. Ventelister er også viktige 
for å oppfylle pasientrettighetene om tilgjengelighet og fritt sykehusvalg. Høsten 2002 ble det 
foretatt en grundig gjennomgang av ventelistene ved alle institusjonene våre sammen med 
SINTEF Unimed.  
 
 
 



  Ventetider i Helse Vest per 30.04.03 
 
Ved utgangen av april var det en nedgang i den gjennomsnittlige ventetiden for alle pasienter 
innenfor somatikk og psykisk helsevern på 7,6 pst. sammenlignet med årsskiftet. Det var en 
nedgang på 13 pst. i antall pasienter som står på venteliste for behandling eller utredning. Det 
har vært en nedgang på 7 pst i antall nyhenviste pasienter i perioden. Antall på venteliste som 
har ventet over ett år er redusert med 2 pst i Helse Vest (24 pst. på landsbasis). 
 
Den gjennomsnittlige ventetiden i Helse Vest viser en svak nedgang for pasienter der 
behandling er påbegynt eller utredning er ferdig. Gjennomsnittlig ventetid for somatikk og 
psykiatri samlet var 85 dager, sammenliknet med 92 dager ved årsskiftet og 83 dager ved 1. 
tertial 2002. Helse Stavanger har lengst gjennomsnittlig ventetid med 95 dager. Helse Bergen 
har 83 dager, Helse Førde har 79 dager og kortest ventetid er det i Helse Fonna med 72 dager. 
Landsgjennomsnittet er 80 dager. Når det gjelder gjennomsnittlig ventetid for ventende ligger 
Helse Vest sammen med Helse Nord dårligst an i forhold til de andre regionene i landet. 

 
Innen somatikken er gjennomsnittlig ventetid 87 dager, hvilket tilsvarer en nedgang i 
gjennomsnittlig ventetid på 7 dager siden nyttår, men en oppgang på 4 dager siden 1. tertial 
2002.   

 
For psykisk helsevern for voksne er ventetiden redusert med 10 dager fra nyttår, men 
sammenlignet med 1. tertial 2002 er den bare redusert med 2 dager.  

 
Ventetid for barn og ungdom som venter på behandling innen psykisk helsevern har en negativ 
utvikling. Det er en økning i antallet som venter og gjennomsnittlig ventetid har økt fra 87 til 
110 dager sammenlignet med årsskiftet noe som er en økning i gjennomsnittlig ventetid på 23 
dager siden nyttår og 30 dager siden 1. tertial 2002.  Ventetiden er lengst i Helse Bergen med 
155 dager. Helse Stavanger har 108 dager, Helse Fonna 75 dager og Helse Førde 66 dager.  

 
Samletallene for de som ved utgangen av april fortsatt ventet på utredning og behandling var 
ventetiden i gjennomsnitt på 182 dager (det samme som ved nyttår) og 215 dager 1 tertial 2002. 
De korteste ventetidene er det i helseregionene Sør og Øst, mens det er helseregionene Midt-
Norge og Nord som har redusert ventetiden mest. 

 
Antall på venteliste per 30. april 2003 er 36298 pasienter. Dette er en nedgang på 5347 pasienter 
i forhold til årsskiftet og 5867 mindre enn ved 1. tertial 2002.   

 
Antall langtidsventende i Helse Vest har hatt en relativt svært liten nedgang gjennom hele 2002. 
Nedgangen er på 2 pst. i 2003, hvilket er langt under det som var forventet. Ved utgangen av 
april var det 4916 pasienter som hadde stått på venteliste over ett år. Dette er en nedgang på 
bare 107 ventende fra årsskiftet og til utgangen av 1. tertial 2003. De andre regionene har en 
nedgang på mellom 30 og 40 pst. for sine langtidsventende. Helse Vest RHF har nå flest antall 
ventende over ett år i forhold til de andre regionene i landet 
 
Det er Helse Stavanger med 2692 og Helse Bergen med 1734 som har de fleste pasientene som 
har ventet over ett år. Helse Førde har 251 og Helse Fonna har 238 pasienter som har ventet 
mer enn ett år. 
 
For de somatiske fagområdene er det nærmere 34 000 ventende per 30. april 2003, som tilsvarer 
en nedgang på omlag 15 prosent i forhold til utgangen av 2002.  
 



Antall ventende innenfor psykisk helsevern for voksne har vært stabilt på om lag 1200 
pasienter. Antall på venteliste innenfor psykisk helsevern for barn og ungdom har hatt en 
økning fra 630 til 661 pasienter siden nyttår. 

 
Utviklingstrekk for ventelistene beskrives vanligvis best ved å sammenlikne tall fra samme 
tidspunkt ulike år. Det er denne gangen likevel i tillegg valgt å fokusere på utviklingen fra 3. 
tertial 2002 til 1. tertial 2003 fordi datakvaliteten i ventelistestatistikken skulle være vesentlig 
bedret siden 1. tertial 2002. Dette er i følge Norsk pasientregister to tertial som er 
sammenliknbare i forhold til aktivitetsnivået ved institusjonene. 
 
Ventelistedata per 1. tertial 2003 presenteres av Norsk Pasientregister. For mer informasjon, se 
www.npr.no. 
 

  Vedlagt følger grafiske fremstillinger som viser utvikling i ventelistetall.  
 
Oppfølging 
 
Helseforetakene skal ha et skarpt fokus på ventetider og behandlingsflyt. 
 
Helse Vest RHF har bedt spesielt Helse Bergen og Helse Stavanger om å intensivere innsatsen 
for å reelt redusere ventetiden for pasienter som har ventet lengst. Ventetid over 1 år skal under 
ordinære forhold ikke forekomme. Det er bedt om en tilbakemelding innen 23. juni d.å. på 
hvilke tiltak helseforetakene vil sette i gang for å oppnå de ønskede resultater. 
 

 
 
  Forslag til vedtak: 
 
   Saken tas til orientering. 
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