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Årlig melding 2003 - supplerende opplysninger 
 
Vi viser til brev av 30.03.04 hvor det bes om supplerende opplysninger til årlig melding for 
2003. 
 
Vi oversender her supplerende opplysninger på de punktene som fremgår av departementets 
brev. 
 
1. Konkretisering hva gjelder styringssystemer og arbeid med kvalitet og 
metodevurdering med spesifisering av tiltak, resultater og evt. effekter  
 
Styrings- og oppfølgingssystemer 
Helse Vest RHF følger opp styringskrav til helseforetakene i et eget styringsdokument som 
vedtas i foretaksmøtet. Det er i styringsdokument for 2003 bl.a. fokusert på å sikre at aktiviteten 
skjer i tråd med lovpålagte rammebetingelser med noen særlige fokusområder. Helseforetakene 
rapporterer på de ulike styringskrav i forbindelse med årlig melding. 
 
Som ledd i styringsdialogen, er det etablert et månedlig møte med administrativ ledelse i 
helseforetakene. I tillegg er det egne møter med styrelederne. 
 
Alle helseforetakene har i 2003 arbeidet med forbedring av rutinene for internkontroll og 
kvalitetssystemene. 
 
Helse Vest RHF har deltatt i felles arbeid med identifisering av pliktsubjekt i helselovgivningen. 
 
Kvalitet 
Helseforetakene i Helse Vest har rapportert på følgende kvalitetsindikatorer i 2003: 
Epikrisetid, overbelegg, korridorpasienter, dødelighet for diagnosegruppene lårhalsbrudd og 
hjerteinfarkt, sykehusinfeksjoner, ventetid før primærbehandling ved tykktarms/ 
endetarmskreft, reinnleggelse for diagnosegruppen KOLS, ventetid før primærbehandling innen 
psykiatri, tvungen innskrivning i psykiatrisk institusjon, varighet av ubehandlet psykose, 
reinnleggelser av førstegangsinnlagte med schizofreni og bipolar stemningslidelse. 
 
Det er fastsatt resultatmål for en del av indikatorene. 

 



Helse Vest har offentliggjort resultater på de indikatorene der datakvaliteten har vært 
tilfredsstillende. Nedenfor gjengis resultater for indikatorene epikrisetid og korridorpasienter, 
innen somatikk og psykisk helsevern. Resultatene på de øvrige indikatorene er tilgjengelig på 
www.helse-vest.no. 

 
Indikator Resultat 4. kvartal 2003 Resultatmål for indikatoren 
Andel epikriser sendt ut 
innen 7 dager etter 
utskrivningsdato, 
somatikk 

Helse Stavanger – 42 
Helse Bergen – 25 
Helse Førde – 43 
Helse Fonna – 34  

80 

Andel epikriser sendt ut 
innen 7 dager etter 
utskrivningsdato, 
psykiatri 

Helse Stavanger – 49 
Helse Bergen – 33 
Helse Førde – 67 
Helse Fonna – 44   

80 

Gjennomsnittlig antall 
korridorpasienter pr døgn 
i somatiske sykehus 

Helse Stavanger – 39 
Helse Førde – 1 
Helse Fonna – 12 
Haraldsplass - 4 

Skal forekomme kun 
unntaksvis 

Gjennomsnittlig antall 
korridorpasienter pr døgn 
i psykiatriske institusjoner 

Helse Stavanger – 1 
Helse Bergen – 13 
Helse Førde – 0 
Helse Fonna – 0 

Skal forekomme kun 
unntaksvis 

 
Det er gjennomført flere regionale pasienterfaringsundersøkelser i 2003. Disse viser at pasientene 
stort sett er fornøyd med tilbudet de har mottatt under opphold på de somatiske sykehusene i 
regionen og ved poliklinikkene innen både somatikk og psykisk helsevern. Pasientene er 
gjennomgående godt fornøyd med personalet, mens de er mindre fornøyd med informasjonen.  
 
Pasienter som har vært innlagt i psykisk helsevern, gir mer blandede tilbakemeldinger. Lav 
svarprosent blant disse pasientene gjør imidlertid resultatene noe usikre. Undersøkelsen gir likevel 
en pekepinn om et relativt stort forbedringspotensial i døgntilbudet innen psykisk helsevern, noe 
som er påpekt overfor helseforetakene.  
 
Rapportene fra pasienterfaringsundersøkelsene er tilgjengelige på www.helse-vest.no.  
 
Metodevurderinger 
Følgende rapporter fra Senter for medisinsk metodevurdering har vært lagt til grunn for 
beslutninger: 
 

 Kirurgisk behandling av ekstrem/sykelig fedme (SMM-rapport 1/2003).  
På bakgrunn av vurderingene i rapporten ble kirurgisk behandling av sykelig overvekt etablert 
som en regionfunksjon ved Helse Førde HF (styrevedtak 01.04.03). 

 
 PCI ved akutt hjerteinfarkt (SMM-rapport Nr. 5/2002).  
På bakgrunn av rapporten nedsatte Helse Vest en prosjektgruppe til å utrede faglige, 
organisatoriske og økonomiske forutsetninger for å kunne tilby PCI-behandling til alle 
pasienter med akutt hjerteinfarkt i Helse Vest. På bakgrunn av rapporten vedtok Styret i 
Helse Vest at det skal være to sentre i regionen hvor pasienter med akutt hjerteinfarkt skal 
tilbys PCI-behandling – Haukeland Universitetssykehus og Sentralsjukehuset i Rogaland. 
Pasienter fra Helse Førde fraktes til Bergen og pasienter fra Helse Fonna fraktes til Stavanger.  
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2. Tallbasert rapportering på ventetider og korridorpasienter 
 

Ventetider 
Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter i Helse Vest er i 2003 redusert fra 179 til 128 
dager, mens gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter er uendret på 86 dager. 
Ventetidsreduksjonen er noe større i psykisk helsevern for voksne enn innen psykisk helsevern 
for barn og innen somatikk. 

 
Korridorpasienter 
Vi viser til tabellen over. 

 
3. Eksemplifisering av systematisk tiltak for å bedre samarbeid med 
primærhelsetjenesten. Tallbasert rapportering på epikrisetid. 
 
 Praksiskonsulentordningen videreføres i Helse Stavanger og Helse Fonna: 
Praksiskonsulenten formidler, forbedrer og utvikler samarbeidet mellom alle parter som er 
involvert i pasientbehandlingen, først og fremst fastlegen og sykehusavdelingen. 
 Helse Stavanger har bl.a. i samarbeid med Stavanger kommune utredet tiltak for å ivareta 
veiledningsplikten overfor primærhelsetjenesten. 
 Helse Fonna viderefører og utvider FHK-prosjektet (etablert samarbeid mellom 
Haugesund sykehus og kommunene Haugesund og Karmøy) til å omfatte alle kommunene i 
Helse Fonnas opptaksområde. Psykisk helsevern vil inkluderes i samarbeidet. 
 Helse Bergen har etablert ulike samarbeidsorganer med Bergen kommune med vekt på 
kompetanseutvikling, veiledning og bedring av samarbeidsrutiner. Det utredes mulig 
etablering av 1 ½-linje tjeneste i samarbeid med Bergen kommune.  Helse Bergen arbeider 
også med en modell for systematisk kontakt med alle kommunene i nedslagsfeltet. 
 Helse Førde opprettet i juni 2003 et koordineringsråd for samhandling mellom Helse 
Førde og kommunehelsetjenestene i Sogn og Fjordane. Rådet skal bidra til å utvikle og sikre 
kvaliteten på samhandlingen om pasienter med behov for tjenester fra begge nivå. 

 
Når det gjelder epikrisetid vises det til tabell ovenfor. 

 
4. Spesifisering av lokalisering av lærings- og mestringssentra og konkrete tiltak i 
forhold til forebygging 
 
Lærings- og mestringssentre 
Lærings- og mestringssentre er etablert i Haugesund og i Stavanger.  

 
Senteret i Haugesund deltar i ”Familieprosjektet” som ett av 21 sykehus. Prosjektet har som 
formål å etablere et nasjonalt system som sikrer relevant informasjon og veiledning for familier 
som har barn med funksjonshemming. Prosjektet ledes av Nasjonalt kompetansesenter for 
læring og mestring ved kronisk sykdom. 

 
Senteret i Stavanger ble etablert i 2002 og flyttet i 2003 inn i renoverte lokaler på 
Sentralsjukehuset i Rogaland (SiR). Aktiviteten er økende, og i landsmålestokk er SiR nå ledende 
i å tilby aktiviteter på lærings- og mestringssenteret som dagopphold. Senteret har regional 
knutepunktsfunksjon i forhold til tilbud til familier med funksjonshemmede barn. 
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Helse Bergen arbeider for å etablere lærings- og mestringssenter som skal være i virksomhet i 
løpet av 2004. Det er bestemt hvilken modell som skal velges for etablering, og det skal 
etableres en prosjektgruppe sammensatt av brukere og fagfolk med interesse og kompetanse på 
området. 

 
Helse Førde har gjennomført et forprosjekt i 2003, og lærings- og mestringssenter vil bli 
etablert i 2004. Det er i dag etablert mange opplæringsprogram for brukere og pårørende i helse 
Førde. Lærings- og mestringssenteret skal i oppstarten knyttes til Førde sentralsjukehus, og 
starte med å ta utgangspunkt i allerede etablerte aktiviteter. Funksjonen som koordinator for 
behandlingshjelpemidler skal legges til senteret. En vil på sikt forsøke å etablere ”satelitter” av 
senteret på ulike plasser i fylket for å nå ut til en spredt bosatt befolkning. 

 
Forebyggende tiltak 
Det er utarbeidet smittevernplan, beredskapsplan og tuberkulosekontrollprogram for regionen.  

 
Gjennom smittevernplanen er det vedtatt tiltak for å effektivisere og styrke smittevernet. Flere 
tiltak er allerede gjennomført, bl.a. er det etablert system for registrering av postoperative 
sårinfeksjoner ved sykehusene i regionen.  

 
Det regionale kompetansesenteret i sykehushygiene koordinerer det foretaksovergripende 
oppfølgingsarbeidet i forhold til smittevernplanen. Det er etablert et nettverk i regionen med 
representanter fra alle helseforetakene som arbeider med oppfølging av planen og 
gjennomføring av tiltakene. Helse Vest holdes orientert og blir involvert i problemstillinger som 
trenger regional avklaring. 

 
Når det gjelder beredskapsplanen forutsetter Helse Vest at helseforetakene implementerer 
tiltakene i egen organisasjon og egne planverk. Et av tiltakene i planen dreier seg om 
influensapandemi: De enkelte foretak er blitt forelagt en mal for delplan for beredskap mot 
smittsomme sykdommer der hvert enkelt foretak må utarbeide sine detaljerte planer med 
hensyn til foretakets kapasitet, drift og fasiliteter. 

 
Eksempler på konkrete tiltak som er gjennomført i helseforetakene: 
 oppnevning av smitteverngruppe  
 tilsetting av smittevernkoordinerende/ansvarlig (over)lege, tuberkulosekoordinator og 
 flere hygienesykepleiere 
 utarbeiding av retningslinjer og rutiner i forhold til arbeidsrelatert smittevern, knyttet opp 
 mot kvalitets- og dokumentasjonsstyringssystem 
 tuberkuloseovervåking av ansatte 
 arbeidsrelatert vaksinasjon av ansatte 
 møter/arrangementer innen helseforetaket og rettet mot eksterne samarbeidsparter: 
 smitteverndager, ”tuberkulosedagen 2003” 

 
Det er også i 2003 arbeidet for tilrettelegging av røykfrie institusjoner og bidra til røykeslutt. 
 
Vi viser også til det som ovenfor er sagt om lærings- og mestringssentre og samarbeid med 
kommunene. 
 
5. Konkretisering og utdyping av omtalen av psykisk helsevern, fortrinnsvis med 
tallbasert informasjon der dette er tilgjengelig 
 
Det er utarbeidet en regional plan for psykisk helsevern (vedtatt av styret i 2004). Denne 
forutsetter at barne- og ungdomspsykiatrien skal ha hovedprioritet i de kommende år. Fokus vil 
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være på å styrke det polikliniske tilbudet, dagtilbudet og det ambulante tilbudet, øke 
produktiviteten i poliklinikkene og forbedre døgntilbudet. 
 
Det er lagt vekt på å desentralisere tilbudet innen barne- og ungdomspsykiatrien og det er nå 
etablert 14 barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker. 
 
Regionen er inndelt i 17 DPS-områder. Det er etablert/under etablering 15 DPS-er. 
 
For å nå målet om at 5 % av barne- og ungdomsbefolkningen skal få et tilbud, legges det opp til 
en økning i antall fagårsverk fra 0,86 (i 2002) til 1,5 fagårsverk pr innbygger 0-17 år og et 
normtall for produktivitet på 450 tiltak (direkte og indirekte) pr behandler pr år. 

 
Ventelistetallene for barne- og ungdomspsykiatrien viser at gjennomsnittlig ventetid for 
avviklede pasienter i 2003 var 110 dager i 1. tertial og 105 dager i 3. tertial 2003. 

 
Andel pasienter som tvangsinnlegges til døgnopphold er relativt stabilt gjennom 2003, men det 
er store forskjeller mellom helseforetakene. I 4. kvartal ble 23 % tvangsinnlagt i Helse 
Stavanger, 40 % i Helse Bergen, 12 % i Helse Førde og 33 % i Helse Fonna. Helse Vest har satt 
som mål at ikke mer enn 20 % av pasientene tvangsinnlegges til døgnopphold. 

 
Heleforetakene rapporterer om produktivitetsvekst i poliklinikkene, men at målet om 30 % 
vekst ikke fullt ut er nådd.  
 
Opptrappingsmidlene (økningen på 33,45 mill. kr) ble fordelt på følgende måte: 
 
Pris- og lønnskompensasjon   8,40 mill. kr 
Spiseforstyrrelsesenhet   7,30 mill. kr 
Helårseffekt tiltak 2002   4,90 mill. kr 
Nye tiltak 2003  12,85 mill. kr 
 
6. Konkretisering av tiltak innen den akuttmedisinske kjede herunder prehospitale 
tjenester og struktur- og funksjonsfordelingstiltak. Det bes om særskilt omtale av 
endringer som er gjort i Florø og Lærdal. Kommunikasjon med aktuelle aktører bør 
omtales. 
 
Akuttfunksjonene 
Det er foretatt en gjennomgang av akuttfunksjonene i regionen med vekt på kirurgi og 
fødetilbudet. 
 
Tiltakene ble behandlet i styresak 56/03. Det ble her lagt vekt på å utvikle tjenestetilbudet i tråd 
med nasjonale føringer, jfr også plandokumentet i årlig melding. 
 
De delene av funksjonsfordelingsprosjekt som medførte endring i sykehusstrukturen ble 
behandlet i foretaksmøtet i Helse Vest RHF i juni 2003. 
 
Endringer i Florø og Lærdal 
Helse Vest har i egen rapport til Helsedepartementet redegjort for ivaretakelsen av ”sørge for”-
ansvaret og tjenestenes forsvarlighet, samt konsekvenser for kommunehelsetjenesten og 
samhandling mellom tjenestenivåene. Det vises her til brev med vedlegg, oversendt 
departementet 31.10.03. 
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Styret i Helse Vest vurderte at overføring av kirurgiske og indremedisinske tjenester ved Førde 
sentralsjukehus avd. Florø til Førde sentralsjukehus, Lærdal sjukehus og Nordfjord sjukehus, 
kunne gjennomføres uten reduksjon i det faglige tilbudet og med akseptable ventetider for 
planlagt behandling.  
 
Styret fastholdt videre målet om omgjøring til forsterket fødestue ved Lærdal sjukehus.   

 
Endelig godkjenning fra Helsedepartementet forelå ikke innen utgangen av 2003. 
 
I første runde lyktes det ikke å få til en omforent løsning for et nærsykehus i Florø. Styret 
vedtok at Helse Vest, i samarbeid med Helse Førde HF, skulle arbeide videre med prosjektet 
primært med sikte på en samarbeidsløsning med kommunene basert på intensjonsavtalen, 
sekundært med fokus på spesialistpoliklinikker og ambulerende tjenester.  

 
I desember 2003 ble det nedsatt en arbeidsgruppe med representanter fra kommunene Flora og 
Bremanger, Helse Førde HF, Helse Vest RHF og tillitsvalgte. Arbeidsgruppen skulle 
konkretisere tidligere forslag, avklare forutsetninger og økonomiske forhold. Arbeidet ble ikke 
avsluttet i 2003. 
 
I påvente av tilbakemelding fra Helsedepartementet ble ikke foretatt endringer i Florø og 
Lærdal i 2003. 
 
Kommunikasjon med aktuelle aktører 
I alle prosjektene ble det lagt vekt på aktiv involvering av eget fagpersonale, også fra de 
prehospitale tjenestene og representanter for de tilsattes organisasjoner.  
 
Det har vært et problem med involvering i forbindelse med forsterket fødestue i Lærdal. Her sa 
de fleste jordmødrene opp sine stillinger fra 01.10.03 og ønsket ikke å gå inn i prosjektarbeidet 
før denne tid. Gynekolog, barnepleier og administrativt personell har imidlertid deltatt og 
jordmorkompetanse er innhentet fra Førde sentralsjukehus og kommunene. 
 
Representanter for primærhelsetjenesten og kommuneledelsen har medvirket i forbindelse med 
pilotprosjekt om nærsykehus og i forbindelse med omgjøring til forsterket fødestue i Lærdal. 
 
Representant for brukerutvalget har deltatt i pilotprosjektet for nærsykehus i Florø. Brukerne 
har i de andre prosjektene vært involvert tidligere i prosessen. 
 
Arbeidet med prosjektene er kommunisert systematisk gjennom intranett og informasjonsblad 
til de ansatte og allmøter er nyttet i institusjonene ved sentrale beslutningspunkter. 
 
Det er invitert til dialogmøter med samarbeidskommuner, fylkeskommunen, helsetilsynet og 
tillitsvalgte. Det er avholdt to dialogmøter i Florø om nærsykehusprosjektet og likeledes to 
møter i Lærdal om omgjøring til forsterket fødestue. 
 
Det første møte ble avholdt ved oppstart av prosjektene og det siste før tilbakerapportering.  
 
Ekstern informasjon er videre ivaretatt gjennom internett, pressemeldinger og avisinnlegg og 
gjennom en åpen hold til media. 
 
Prehospitale tjenester:  
Helse Vest RHF har vedtatt å utsette gjennomgangen av de prehospitale tjenestene, bl.a. i 
påvente av ny forskrift. 
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7. Utdyping av rapportering på utdanning med særskilt omtale av behovsdekning, 
kapasitet og kvalitet på undervisningstilbudet. 
 
Det har vært dialog i samarbeidsorganet mellom Helse Vest RHF og Universitetet i Bergen om 
dekningen av behovet for de ulike grunnutdanningskategorier og videre- og 
etterutdanningsprogrammer. Når det gjelder grunnutdanning har det ikke vært behov for å sette 
i gang spesielle tiltak i regionen. Imidlertid vil organet følge spesielt med på behovet for 
sykepleiere. 

 
Det har heller ikke vært behov for å sette i gang spesielle tiltak når det gjelder de ulike etter- og 
videreutdanningsprogrammene. Det har spesielt vært drøftet om slike programmer skal dreies 
mot et forskningsrettet innhold, eller om den kliniske kompetanse skal ha hovedfokus. 
Helseforetakene har så langt tilkjennegitt et spesielt behov for klinisk kompetanse. 

 
Utdanningsprogrammer innen fagene psykiatri, geriatri for sykepleiere, utdanning av jordmødre 
og utdanning av stråleterapeuter følges nøye med henblikk på behov for tiltak. 

 
Det er avdekket behov for utdanningsprogrammer innen administrasjon, ledelse og logistikk. 
Høgskolene og helseforetakene ser behov for å styrke fokuset på tjenestenivåenes ulike 
funksjoner. Helseforetakene har overfor høgskolene bedt om økt fokus på pasientlogistikk. 
Høgskolen startet høsten 2003 et utdanningsprogram i endringsledelse. Til dette har 
helsevesenet fått reservert et antall plasser. 

 
Flere av helseforetakene har gode oversikter over utdanningsaktivitetene men siden vi ikke har 
samlet oversikt for regionen rapporteres det ikke her. 

 
8. Utdypning av rapportering på forskning, herunder forskning i regi av medisinske 
kompetansesentra 
 
I 2003 ble det tildelt 6 millioner kroner i regionale forskningsmidler, og 35 millioner kroner i 
statlige forskningsmidler (regionsykehustilskuddet). Alle forskningsprosjekter som fikk tildelt 
slike midler er presentert i rapporten ”Faglig rapportering 2003. Forskningsprosjekter, nasjonale 
og regionale funksjoner” som er oversendt Helsedepartementet. 

 
Under følger oversikt over aktivitet knyttet til fordelte forskningsmidler i Helse Vest: 
 
Forskningsproduksjon fordelt på funksjon og kategori: 

 

Kategori 
Vitenskapelige 
artikler 

Andre 
forsknings-
publikasjoner 

Doktor-
grader 

Forsknings-
prosjekter 

Flerregionale 
funksjon 

5 10 2 4 

Landsfunksjon 5 7 0 3 
Nasjonalt 
kompetansesenter 

49 97 3 63 

Regionalt 
kompetansesenter 

40 81 2 35 

Totalt 99 195 7 105 
 
I tillegg er det tildelt forskningsmidler til 83 forskningsprosjekter med følgende produksjon: 

Side 7 
 



 

 
Vitenskapelige 
artikler 

Andre 
forsknings-
publikasjoner 

Doktor-
grader  

Forsknings 
prosjekter 

112 192 13  

 
 

Tabellen nedenfor oppsummerer antall vitenskapelige artikler og doktorgrader i alle 
forskningsprosjektene og funksjonene: 

 
Vitenskapelige artikler Doktorgrader  

Antall 
rapportert 

Hvorav 
forskjellige 

Antall 
rapportert 

Hvorav 
forskjellige 

Funksjoner 99 95 7 7 

Forsknings-
prosjekter 

112 101 13 10 

Totalt 211 196 20 17 
 
 

9. Utdyping av tiltak knyttet til pasientopplæring, særskilt krav om individuelle planer 
 
Det ble gjennom styringsdokumenter til helseforetakene for 2003, stilt krav om etablering av 
lærings- og mestringssentre i helseforetakene (jf ovenfor). Det er videre stilt krav om 
ivaretakelse av plikten til å utarbeide individuelle planer, og om dokumentasjon av omfang og 
ressursbruk til opplæring av pasienter og pårørende. 

 
Flere av helseforetakene har utarbeidet system/mal for utarbeiding av individuelle planer, som 
det gis opplæring i. Andre helseforetak arbeider med implementeringen. Vi har ingen 
systematisk oversikt for 2003 over ivaretakelse av plikten til å utarbeide individuelle planer. 
Helsetilsynets tilsyn har imidlertid avdekket mangler som helseforetakene følger opp.  

 
10. Omtalen av Nasjonal IKT bør utdypes noe, ettersom Helse Vest leder gruppen. 
 
Helsedepartementet ba i styringsdokumentet om at det ble etablert en felles strategigruppe for 
informasjons- og kommunikasjonsteknologi mellom de regionale helseforetakene, og hvor 
Helsedepartementet og Sosial- og helsedirektoratet er representert.  
 
Gruppen har representanter fra øverste ledelse i de regionale helseforetakene og ledes av Helse 
Vest RHF. 
 
Gruppens overordnede målsetning er å understøtte nasjonale strategier og tiltak, slik dette er 
nedfelt i gjeldende tiltaksplan (”Si @!”), og slik dette vil bli nedfelt i nasjonal myndighetsstrategi 
fra 2004 ”Samspill 2007” (”Helhetlig forløp”). Dette innebærer også å finne supplerende 
strategier og tiltak som gjennomføres i regi av de regionale helseforetak. 

 
Nasjonal IKT har fokus på strategiske spørsmål.  
 
Gruppen har i 2003 utarbeidet utkast til felles strategiplan for de regionale helseforetakene med 
6 satsningsområder. Denne er senere forelagt RHF-styrene og vedtatt. 
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Som styringsgruppe for Nasjonalt helsenett er det også utarbeidet en strategisk plan for ett 
nasjonalt helsenett hvor de 5 RHF-enes nettverk og den sentrale infrastrukturen knyttes 
sammen i ett nett. Det er også foreslått ny organisasjon for drift av nettet. Planen er i senere 
behandlet av RHF-styrene. 
 
Gruppen har også vært delaktig i utforming av nasjonal myndighetsstrategi S@mspill 2007. 
 
Nasjonal IKT-strategi, Nasjonal helsenett og S@mspill 2007 utgjør en samlet og helhetlig 
satsning for hele helsesektoren. 
 
11. Omtalen av private aktører bør konkretiseres 
 
RHF er avtalepart med private aktører, både private ideelle og private kommersielle.  
  
Det er inngått et langvarig samarbeid med private ideelle aktører. Tjenestene som private ideelle 
institusjoner leverer er å anse som den del av det totale helsetjenestetilbudet i Helse Vest og 
inngår i planer for Helse Vest.  
 
I tillegg kjøpes tjenester hos private kommersielle sykehus og private avtalespesialister (vedr. 
dagkirurgi) for å oppfylle sørge for ansvaret. Det ble i 2003 inngått ettårige avtaler med private 
kommersielle sykehus og avtalespesialister etter anbudskonkurranse. Avtalene har ikke vært 
regulert med tak i 2003.   
 
Behov for kjøp av tjenester hos private vurderes med bakgrunn i områder der helseforetakene 
har kapasitetsproblemer.  
 
Private kommersielle sykehus og avtalespesialister produserte totalt 2566 DRG poeng for Helse 
Vest RHF i 2003, og dette utgjør 1,4% av total DRG-aktivitet i Helse Vest RHF for 2003. 
Aktiviteten er først og fremst innen fagområdene øye, øre-nese-hals og ortopedi. I 2002 
utgjorde aktiviteten hos private kommersielle 0,5 % av total DRG-aktivitet i Helse Vest. 
 
Fra og med 2003 ble den innført mulighet for direkte henvisning fra fastlege og legespesialist til 
private kommersielle aktører. Dette har medført økt bruk av denne tjenesten.  
 
I forbindelse med kjøp av tjenester hos private kommersielle sykehus og dagkirurgiavtaler med 
private avtalespesialister ble det utarbeidet en oversikt over tilbudet - Kirurgiguiden. Denne ble 
sendt til alle henvisende parter, herunder alle fastleger i regionen, legespesialister og egne 
sykehus. I til Kirurgiguiden viser en detaljert oversikt over hvilke inngrep som kunne utføres 
hos de private kommersielle sykehusene og hos privatpraktiserende avtalespesialister med ISF-
avtale med Helse Vest. 
 
Helse Vest hadde følgende antall avtaler med private aktører i 2003: 
 
Private ideelle (somatikk og psykiatri)  7  
Private røntgeninstitutter    3 
Andre private sykehus     4 
Private avtalespesialister     298 
herav psykologer     112 
Dagkirurgiavtaler med private avtalespesialister 14  
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Vi vedlegger også rapporter fra de tre pasientombudene i Helseregion Vest 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Herlof Nilssen    
adm.dir 
      Hans K. Stenby 
      plansjef 
 
 
 
 
 
 
 
 


