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Ventetid med særskilt ordning - justering Ventetid med særskilt ordning - justering 
  
Vi viser til vårt brev frå 9. 9. 2004 og til drøftingar både i AD-møte og fagdirektørmøte om 
ventetidsaksjon med særskilt ordning. 
Vi viser til vårt brev frå 9. 9. 2004 og til drøftingar både i AD-møte og fagdirektørmøte om 
ventetidsaksjon med særskilt ordning. 
  
Helse Førde HF og Helse Fonna HF har meldt om ledig kapasitet innan fleire aktuelle 
fagområde. Det var meininga at ledig kapasitet skulle koma pasientar som har venta i minst seks 
månader på behandling frå Helse Bergen HF og Helse Stavanger HF til gode.  

Helse Førde HF og Helse Fonna HF har meldt om ledig kapasitet innan fleire aktuelle 
fagområde. Det var meininga at ledig kapasitet skulle koma pasientar som har venta i minst seks 
månader på behandling frå Helse Bergen HF og Helse Stavanger HF til gode.  
  
Etter det Helse Vest RHF har kjennskap til, har de så langt har skjedd lite i høve til dette 
tiltaket.  
Etter det Helse Vest RHF har kjennskap til, har de så langt har skjedd lite i høve til dette 
tiltaket.  
  
Tilbakemeldingane vi får går på at ein heller vil nytta seg av den delen av tiltaket som gjev 
helseføretaket 20 % av DRG i tillegg når pasientar med rett til nødvendig helsehjelp som har 
venta i meir enn 6 månader blir behandla i eige HF. Andre melder om at det er vanskeleg å 
finna pasientar som har venta i meir enn 6 månader med rett til nødvendig helsehjelp innan dei 
aktuelle fagområda. Ei tredje forklaring er at det er vanskeleg å få pasientar til å reisa til Førde, 
Nordfjordeid eller Haugesund. Dei vel då heller å venta på plass på ”sitt” sjukehus. 

Tilbakemeldingane vi får går på at ein heller vil nytta seg av den delen av tiltaket som gjev 
helseføretaket 20 % av DRG i tillegg når pasientar med rett til nødvendig helsehjelp som har 
venta i meir enn 6 månader blir behandla i eige HF. Andre melder om at det er vanskeleg å 
finna pasientar som har venta i meir enn 6 månader med rett til nødvendig helsehjelp innan dei 
aktuelle fagområda. Ei tredje forklaring er at det er vanskeleg å få pasientar til å reisa til Førde, 
Nordfjordeid eller Haugesund. Dei vel då heller å venta på plass på ”sitt” sjukehus. 
  
Helse Vest er i ein situasjon kor vi fortsett har store utfordringar i høve til gjennomsnittleg 
ventetid og i høve til pasientar som har venta svært lenge (meir enn eitt år) på behandling. Vi 
minner om månadlege ventelistetal som viser at vår region kjem dårleg ut samanlikna med dei 
andre regionane.  

Helse Vest er i ein situasjon kor vi fortsett har store utfordringar i høve til gjennomsnittleg 
ventetid og i høve til pasientar som har venta svært lenge (meir enn eitt år) på behandling. Vi 
minner om månadlege ventelistetal som viser at vår region kjem dårleg ut samanlikna med dei 
andre regionane.  
  
Helse Vest ser det som viktig å utnytte det som måtte vera av ledig kapasitet i regionen. Helse 
Førde har her lagt til rette for å ta imot elektive pasientar frå dei andre føretaka. Det er såleis 
viktig at dette no vert utnytta. 

Helse Vest ser det som viktig å utnytte det som måtte vera av ledig kapasitet i regionen. Helse 
Førde har her lagt til rette for å ta imot elektive pasientar frå dei andre føretaka. Det er såleis 
viktig at dette no vert utnytta. 
  
Betaling for pasienter som har venta i minst seks måneder med rett på behandling i ett av 
helseføretaka har vore slik: 
Betaling for pasienter som har venta i minst seks måneder med rett på behandling i ett av 
helseføretaka har vore slik: 
  

    40 % ISF på ordinær måte     40 % ISF på ordinær måte 
+ 20 % frå RHF i tillegg + 20 % frå RHF i tillegg 
+ 20 % frå HF som har pasienten på venteliste+ 20 % frå HF som har pasienten på venteliste 
= 80 % betaling til HF som behandler pasient som har stått minst seks måneder på anna 
HF si venteliste 

 



Side 2 
 

Helse Vest vil ut frå ei ny vurdering av situasjonen og for å oppnå ønska effekt, justera 
betalingsmodellen til fylgjande oppsett: 
 

    40 % ISF på ordinær måte 
+ 30 % frå RHF i tillegg 
= 70% betaling til HF som behandlar pasient som har stått minst seks månader på anna                           
HF si venteliste. 

 
Helse Vest vil fortsett gje 20 % av DRG i tillegg når pasientar med rett til nødvendig helsehjelp            
som har venta meir enn 6 månader blir behandla i eige HF. 
 
 
 
Dette brevet blir også sendt elektronisk. 
 
 
 
 
 
 
 
Med helsing 
 
 
Herlof Nilssen 
Adm. Direktør       Helge E. Bryne 
         Viseadm. direktør 
 
 
 
 
 
 
Kopi: Styreleiar i Helse Vest RHF 

Styreleiar i helseføretaka 
Arbeidsgruppa (sjå eiga liste) 


