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Hva trenger vi av aktivitet for å ivareta "sørge-fo r"-ansvaret 
 

Det vises til brev fra Helsedepartementet datert 6. januar 2004 til de regionale 
helseforetakene vedr synspunkter på aktivitet i helseforetakene i 2005. På 
vegne av landets regionale helseforetak kan det gis følgende overordnede 
tilbakemelding: 
 
 
Veksten i behov  

I gjennomsnitt over de siste 20-30 år har antall heldøgnsopphold i somatiske 
sykehus hatt en årlig vekst som tilsvarer ca. 1 prosent mer enn det 
befolkningsutviklingen alene skulle tilsi1. For perioden 1995-2001 var det 
tilsvarende tall 1,5 %2. Dette gjenspeiler utviklingen innen medisinsk 
kunnskap og teknologi, som frembringer stadig nye behandlingstilbud. Vi 
regner med at dette vil fortsette, og ser det som en del av ”sørge-for”-ansvaret 
å gjør nye effektive behandlingstilbud tilgjengelige for den norske befolkning. 
 

Vi regner med at det i årene som kommer vil kreves en tilsvarende 
aktivitetsøkning som den vi hadde i perioden 1995-2001, dvs. 1,5 % i tillegg til 
det som kreves for å kompensere for befolkningsutviklingen. Det understrekes 
at dette gjelder døgnopphold. Når det gjelder poliklinikk og dagbehandling, 

                                                 
1 SINTEFs analyse av kapasitetsbehov i Helse Øst 1999/2002.  
  
2 Beregnet for anledningen basert på NPRs data.   
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har veksten vært vesentlig høyere, og det forventes at også denne trenden vil 
fortsette.  

 

Ventetidsreduksjon 

I årene 2002 og 2003 var aktivitetsøkningen vesentlig høyere enn i perioden 
1995-2001. Det ble gjort en ekstra innsats for å redusere ventelister og 
ventetider, og det ble derfor behandlet flere pasienter enn det som en normal 
etterspørsel/behov skulle tilsi.  

 

Det er ingen enkel sammenheng mellom aktivitetsøkning og venteliste-
reduksjon. De fleste som står på venteliste, venter på poliklinisk under-
søkelse. Mange av disse trenger flere konsultasjoner, og noen skal også 
innlegges eller behandles dagkirurgisk før de har fått den behandling de 
venter på. Økt etterspørsel som følge av redusert ventetid er en del av dette. 

 

Ventetidene er redusert vesentlig de to siste årene, men på mange områder 
er de fortsatt for lange. Denne jobben er ennå ikke fullført, og det kreves 
fortsatt en ekstra innsats for å komme à jour.  
 

Nødvendig aktivitet i 2005 
 
Landets regionale helseforetak legger til grunn at det vil kreves en 
aktivitetsøkning på 1,5 % fra 2004 til 2005 for å holde tritt med behovs-
utviklingen.   
 
Opptrappingsplanen for psykisk helsevern, samt behovet for økt aktivitet 
innen rusomsorgen, vil medføre et høyere aktivitets- og kostnadsnivå enn i 
2004. 
 
Med vennlig hilsen 
På vegen av landets RHF 
 
 
 
 
Tor Berge 
adm.dir Helse Øst RHF 
 
 
Kopi: Adm.direktør i RHF’ene 
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