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Bakgrunn 

Ventelistetallene for Helse Vest har de to siste årene vist en positiv utvikling.  Helse 
Vest har imidlertid en svakere utvikling i gjennomsnittstallene enn landet for øvrig (se 
figurer nedenfor). Resultatene slik de foreligger ved 3. tertial i 2003 svarer ikke til 
forventningene.  
 
Kortere ventetid er et av de utpekte satsingsområdene under pasientfokus for 2004. 
 
Helse Vest ser det som nødvendig å initiere en ny offensiv i forhold til ventetider og 
sammen med helseforetakene se på tiltak som kan gi bedre resultater og redusere lange 
ventetider. Det blir viktig å se arbeidet med ventelister i sammenheng med endringene i 
pasientrettighetsloven. Endringen innebærer at for pasienter som har ”rett til nødvendig 
helsehjelp” etter pasl. § 2-1 annet ledd skal det fastsettes en frist for når medisinsk 
forsvarlighet krever at pasienten senest skal få nødvendig helsehjelp. Videre endres 
vurderingsgarantien i pasl. § 2-2 slik at denne fristen skal kommuniseres til pasienten og 
henvisende lege sammen med svaret på henvisningen. Det blir derfor ikke lenger 
tilstrekkelig å opplyse når behandlingen forventes å bli gitt for denne pasientgruppen.  

 
For å kunne oppfylle kravene i den nye pasientrettighetsloven må helseforetakene ha 
nødvendig oversikt og kontroll med henvisningene og ventetider. 
 
Målsetting 

Målet for gjennomsnittlig ventetid settes til maks 85 dager. Helseforetakene må arbeide 
målrettet for å gi et tilbud til de som har ventet lengst. I løpet av 2004 skal ingen 
pasienter måtte vente mer enn ett år eller utover det som er medisinsk forsvarlig.  

Status i Helse Vest 

Gjennomsnittlig ventetid i Helse Vest var ved årsskiftet 128 dager. Da helsereformen 
trådte i kraft i 2002 var gjennomsnittlig ventetid 215 dager. Fortsatt er det 2388 
pasienter som har ventet i mer enn ett år.  227 pasienter har ventet i mer enn 4 år.   

50 prosent av de som har ventet over ett år, står på venteliste i Helse Bergen og 46 
prosent i Helse Stavanger. 

 



 

Gjennomsnittlig ventetid, totalt for somatikk og psykisk helsevern ved helseforetakene: 

 Gjennomsnittlig 
ventetid for ventende

Gjennomsnittlig 
ventetid for avviklede 

Helse Bergen HF 149 79 
Helse Stavanger HF 134 97 
Helse Fonna HF 106 85 
Helse Førde HF 89 73 
Private med avtale 109 111 
Helse Vest RHF 128 86 

 
Gjennomsnittlig ventetid innen somatikk: 

 Gjennomsnittlig 
ventetid for ventende

Gjennomsnittlig 
ventetid for avviklede 

Helse Bergen HF 153 81 
Helse Stavanger HF 135 99 
Helse Fonna HF 108 90 
Helse Førde HF 90 74 
Private med avtale 112 118 
Helse Vest RHF 130 88 

 
 
Gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helsevern: 

 Gjennomsnittlig 
ventetid for ventende

Gjennomsnittlig 
ventetid for avviklede 

Helse Bergen HF 110 68 
Helse Stavanger HF 102 72 
Helse Fonna HF 66 40 
Helse Førde HF 47 34 
Private med avtale 69 54 
Helse Vest RHF 91 57 

 
 
 
 
Det har vært en klar nedgang i ventetider i Helse Vest i perioden, men Helse Vest har 
hatt en noe svakere utvikling enn flere av de andre regionene, og er nå en av regionene 
med lengst ventetid. 
 

2 



3 

Gjennomsnittlig ventetid for ventende, per helseregion 
 

 
 
Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede, per helseregion  
 

 
 
Antall ventende over ett år etter helseregion 
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Helsetilsynets tilsyn med somatiske poliklinikker i Helse Vest i 20031 har vist bl.a. 
følgende avvik: 
 
 Mangelfulle rutiner ved registreringen og oppdatering av ventelister  
 Mangelfull oppfølging av ventende: Pasienter henvises i for liten grad til annet 

behandlingssted når virksomheten selv ikke kan gi hjelp innen forsvarlig tid. 
Manglende system for å kontakte pasienter som har ventet mer enn 6 måneder. 

 Mangelfull registrering av om pasienten har rett til helsehjelp og svært varierende 
praksis 

 Virksomhetenes egne prioriteringer av pasienter følges opp i for liten grad, og det er 
mangelfull oversikt over egen overholdelse 

 Mangelfull informasjon om forventet ventetid  
 Pasientene får mangelfull informasjon om rettigheter  
 Kvaliteten på ventelisten gir pasientene sviktende beslutningsgrunnlag for fritt 

sykehusvalg 
 Virksomheter unngår å forholde seg til behandlingskapasiteten i 

spesialisthelsetjenesten som helhet 
 Selv med stort fokus på rydding av ventelister, er fortsatt ikke kvaliteten på 

ventelistene i samsvar med intensjonen i loven 
 
Helse Vest RHF har hatt fokus på ventetider og en klar målsetting om kortere ventetid 
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 
vises her bl.a. til oversendelse av rapport fra gjennomgang av ventelistene ved 
helseforetak og private sykehus i Helse Vest2. 
 
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. 
 
Ventetidstallene viser at utviklingen har gått i riktig retning, men ikke raskt nok. 
Avvikene som påpekes fra Statens helsetilsyn, krever en oppfølging. 
 
Forslag til tiltak 
 
Det foreslås å etablere en arbeidsgruppe med representanter fra RHF og HF. Fra Helse 
Vest RHF deltar seniorrådgiver Ingvill Skogseth, rådgiver Hilde Rudlang, 
pasientrettleiar i Helse Vest Jan Edvard Gjersvoll og representant fra 
informasjonsavdelingen.  
 

                                                      
1 Helsetilsynets rapport, Oppsummering av tilsyn i 2003 med pasientrettigheter i somatiske poliklinikker 
2 Sintef Norsk pasientregister, Rapport fra gjennomgang av ventelistene ved helseforetak og private 
sykehus i Helse Vest RHF, mars 2003. 



Helseforetakene blir bedt om å oppnevne aktuelle personer med ansvar for oppfølging i 
det enkelte HF og institusjon. Sykehus og institusjoner som Helse Vest har driftsavtale 
med bør også delta i arbeidet, spesielt Haraldsplass Diakonale sykehus og Haugesund 
Sanitetsforenings Revmatismesykehus. 
 
I tabellen nedenfor er forslag til aktuelle tiltak. Arbeidsgruppens oppgave blir å komme 
fram til en operasjonalisering av de foreslåtte tiltakene, som er felles for regionen, og 
evt. utarbeide flere aktuelle tiltak for regionen. 
 
Tiltak Kommentarer Ansvar/tidsfrist 
Kvalitetssikring av data 
 Registrering av pasienter 

i PAS: grunnlag for egne 
ventelister og 
rapportering til NPR. 

 Rapportering av 
forventet ventetid til Fritt 
sykehusvalg Norge, 
www.sykehusvalg.net  

Ventelister er viktige for å 
oppfylle pasientrettighetene 
om tilgjengelighet og fritt 
sykehusvalg. 

Helseforetakene 
 Innledende tiltak bør være 

gjennomført før 
sommerferien. 

 Senere er dette en 
kontinuerlig prosess 

Månedlig rapportering 
 Til NPR 
 Til Fritt sykehusvalg 

Norge 
www.sykehusvalg.net  

Ventelistestatistikk et viktig 
beslutningsunderlag for 
regionen og for det enkelte 
helseforetak.  
Bestilt fra SINTEF Unimed 

Helse Vest RHF (bestiller) 
Helseforetakene (utfører) 

   
Oppfølging av pasienter på 
venteliste og nyhenviste med 
utsikter til lang ventetid. 
 

Aktiv henvisning til andre 
tilbud med ledig kapasitet: 
 Offentlige sykehus i og 

utenfor egen region. 
 Private sykehus og 

spesialister som har avtale 
med Helse Vest.. 

Helseforetakene 
 Kontinuerlig prosess 

ihht lover og forskrifter 
Helse Vest RHF 
Pasientrettleiar 

Forankring i ledelsen  Oppdaterte ventelistetall 
presenteres i hvert 
direktørmøte 

 Tilsvarende presentasjoner 
i ledergruppen i HFene 

Adm. dir. Helse Vest RHF 
Adm. dir. helseforetakene 

Særskilte aktiviteter  Dugnader med 
økonomiske insentiver 

Helse Vest RHF 
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Tiltak Kommentarer Ansvar/tidsfrist 
Forankre/motivere aktørene 
i sykehusene 

 Arrangere informasjons-
møter; 
- klargjøre formål 
- info om pasientrettigheter
- konkretisere praktiske 
oppgaver 

 Opplæring i bruk av 
registreringsverktøy, jf 
rapport fra NPR 

 Utpeke ressurspersoner 
 Insitamenter 

Arbeidsgruppen 

Informere pasientene  Standardbrev  
 Brosjyre om fritt 

sykehusvalg 
 Informasjon på nettsider 

og i HFenes og RHFs 
publikasjoner 

 Annonse 

Helse Vest RHF og 
helseforetakene 

Profilere oppnådde resultater 
utad 

 Pressemeldinger 
 Nettsider og publikasjoner 

Informasjonsansvarlige i RHF 
og HF 

 
 
 
 
 
 

 
 


