
 

 
 

STYRESAK  
  
 

 

GÅR TIL: Styremedlemmer   

FØRETAK: Helse Vest RHF  

DATO: 18.09.2018  

SAKSHANDSAMAR: Hans K. Stenby og Brita Næss  

SAKA GJELD: Høyring - alternativ for regulering av pasientforløp og registrering   

av ventetid  

 

ARKIVSAK: 2018/634  

STYRESAK: 105/18  

  
STYREMØTE: 02.10. 2018  
 
 

 

FORSLAG TIL VEDTAK  

Styret gir høyring i tråd med forslag tatt inn i saksførelegget.   
 

  



 

2 
 

Oppsummering  
 

Dagens regulering av pasientforløp og registrering av ventetider medfører mykje merksemd 
på den første delen av eit pasientforløp. Ventetid blir m.a. registrert fram til vidare utgreiing 
eller behandling startar. Det kan ha negative konsekvensar for pasientar som er i eit vidare 
forløp. 
 
Med bakgrunn i ulemper knytt til dagens ordning blei Helsedirektoratet bedt om å utgreie 
alternative modellar. Rapporten som blei utarbeidd av direktoratet er no sendt på høyring frå 
Helse- og omsorgsdepartementet. 
 
Det blir bedt om innspel på tre modellar som er skissert i rapporten, men også innspel på 
andre modellar og forslag til betre regulering av pasientforløp og registrering av ventetid. 
 
Sentrale stikkord er om det fortsatt er viktig å skilje mellom utgreiing og behandling ved 
fastsetting av frist for helsehjelp, om det skal være ein individuell frist basert på vurdering av 
pasientens liding/tilvising eller om det skal settast generell fristar for alle. Dei siste betyr at 
alle pasientane får rett til eit første møte med tenestene innan et bestemt tal månadar. 
 
Det er også skissert ein modell der pasientane sin rett til at helsehjelpa startar innan ein frist 
blir avvikla. Spesialisthelsetenesta må då ha ansvar for å sikre gode og forsvarlege 
pasientforløp og system som understøtter heilskapelege forløp. 
 
Det er bedt om innspel frå helseføretaka. Desse er lagt ved saka. Det er på bakgrunn av 
rapporten og innspela frå føretaka laga forslag til uttale som både ser på kva som på kort sikt 
er det beste og kva som på lengre sikt kan vere den beste modellen. 
 
På kort sikt anbefalast modell A som en mellomløysning, gitt dei IKT-løysingane som er 

tilgjengelege (eller vil bli det på kort sikt), og dei rutinane og ferdigheter som allereie er 

innarbeidd i våre sjukehus. 

 

Helse Vest RHF støtter at skillet mellom utgreiing og behandling ved fastsetting av frist blir 

tatt vekk, slik det vert foreslått i modell A.  

 

På lengre sikt anbefalast modell C, gitt dei endringane vi forventar i IKT-systema og vår måte 

å organisere arbeidet på, følgje opp forløp på og samarbeide med kommunar/ 

primærhelsetenesta. 

 

Vi ser for oss at nødvendig utvikling av IKT og førebuingar av dei organisatoriske endringane 

som må til, kan vere på plass innan 5 år. 
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Fakta  
 

Helsedirektoratet fekk 21. august 2017 i oppdrag å utgreie og skissere alternative modeller 
for korleis pasientane sin helsehjelp i spesialisthelsetenesta kan bli regulert og registrert. 
Formålet med oppdraget var å få fram eit godt underlag for eventuelle endringar. 
 

Helse- og omsorgsdepartementet har sendt rapporten om alternative modeller for regulering 
av pasientforløp og registrering av ventetider i spesialisthelsetenesta på høyring til m.a. dei  
regionale helseføretaka. 
 
Høyringsinstansane blir også oppfordra til å gi innspel på eventuelt andre modeller og forslag 
dei meiner kan bidra til ein betre regulering av pasientforløp og registrering av ventetid. 
 
Helse Vest har sendt rapporten til helseføretaka og bedt om innspel til ei felles høyring.  
 

 

Dei ulike modellane 
 
Modellane er i rapportens samandrag omtala slik:  
 

«Modell A: «Individuell frist til start helsehjelp» tar utgangspunkt i drøftingen 
rundt opprettholdelse av individuell rettighet til frist, og legger til grunn at frist innfris 
ved første oppmøte i spesialisthelsetjenesten. Modellen tilsvarer i hovedsak dagens 
modell, men med bortfall av skillet mellom utredning og behandling ved 
fristfastsettelse. Alle pasienter som gis rett til helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, skal 
få en frist for seneste oppstart av helse-hjelpen. Modellen har fokus på å redusere 
unødig venting på oppstart av helsehjelp i starten av forløpet. Dette er en forenkling av 
dagens modell, gjennom at en fjerner rom for skjønn ved vurdering av om pasienten 
har en avklart eller en uavklart tilstand. Modellen tilrettelegger for noe enklere 
kommunikasjon med pasienten om den fristen som er gitt, og gir mer sammenliknbar 
statistikk på ventetider. Modellen innebærer relativt små endringer fra dagens 
reguleringsmekanismer, og antas å kunne implementeres relativt raskt, og med relativt 
lav risiko og ressursbruk. 

 
Modell B: «Generell rettighet med frist og forløpskontroll» drøfter en overgang fra 
individuell til generell rettighet med frist. Denne modellen legger opp til at alle 
pasienter får en rett til første oppmøte innen et bestemt antall måneder, eksempelvis 3 
eller 4 måneder. Dersom fristen overskrides, kontaktes Helfo for formidling av 
helsehjelp annet sted, helseforetaket betaler. Dersom det er behov for mer enn ett 
oppmøte, skal det avtales dato for neste oppmøte før pasienten forlater sykehuset. 
Tilsvarende vil gjelde for ytterligere oppmøter. Ved overskridelse av avtalt tid for neste 
oppmøte registreres avvik som f.eks. kan benyttes til utvikling av kvalitetsmålinger. 
Modellen gir enkle og forutsigbare rettigheter og registrering – pasientene kommer 
raskt inn. Samtidig gis mulighet for kontroll og oppfølging i forløpet. Modellen kan 
kreve en lengre overgangsperiode. 
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Modell C: «Uten fristbruddrettigheter» tar konsekvensen av at samfunnet, 
helsetjenestene og pasientene i dag har andre verktøy tilgjengelige for å følge med på 
og samarbeide om gode og forsvarlige helsetjenester. Den tar utgangspunkt i at det er 
de regionale helseforetakene som har ansvaret for å sikre gode og forsvarlige 
pasientforløp. Spesialisthelsetjenesten arbeider kontinuerlig med å forbedre kvalitet i 
tjenesten. Å sikre at pasientene får tilgang til nødvendig helsehjelp til rett tid er 
sentralt i arbeidet med kvalitetsforbedring. Modellen presiserer de regionale 
helseforetakenes sørge-for-ansvar og viderefører plikt til å ha rutiner og systemer for å 
følge med på ventelister. Den fremhever også bruk av kontinuerlig kvalitetsforbedring i 
tjenesten som verktøy for å understøtte og utvikle gode pasientforløp. Det introduseres 
andre mekanismer med formål å sikre at pasientene samlet sett ikke skal komme 
dårligere ut enn de gjør med dagens rett til en individuelt fastsatt frist. Modellen krever 
at det utvikles nye indikatorer og introduseres nye løsninger i sykehusenes systemer, 
at lov og forskrift endres, og at det tydeliggjøres hvordan spesialisthelsetjenesten skal 
arbeide med kvalitetsforbedring i forløp.» 

 
Bakgrunn  
Bakgrunn for saka er dei utfordringane som det er ved dagens modell og m.a. kor vidt det 
skjer ei uheldig tilpassing, jf. mediaoppslag om «triksing med ventelister». 
 
I rapporten er det m.a. peika på: 
 

 Risiko for at pasienter som står på venteliste prioriteres på bekostning av pasienter 
med mer alvorlig tilstand i et forløp 

 Risiko for at skillet mellom helsehjelp som rett til utredning eller rett til behandling 
ikke brukes slik det var forutsatt da ordningen ble laget 

 Risiko for at den samme henvisningen vurderes ulikt og at det gis ulike rettigheter av 
ulikt vurderende helsepersonell 

 Risiko for at eksisterende pasientadministrative systemer ikke sikrer at pasientenes 
rettigheter registreres riktig, slik at kunnskapsgrunnlaget for utarbeiding av statistikk 
og styringsinformasjon blir feil 

 Utilstrekkelige mekanismer for oppfølging av forløp etter innfridd frist kan medføre 
mindre forutsigbare forløp 

 
Som ledd i arbeidet har Helsedirektoratet også sett nærmare på regulering og publisering av 
ventetider i ulike land. Erfaring frå andre land kan ikkje direkte overførast då helsesystema er 
ulike, men erfaringane kan likevel gi inspirasjon. 
 
Innretting av rettar til fristar i pasientforløpet og tilhøyrande mekanismar ved fristbrot er 
sentrale reguleringsmekanismar.  
 
I rapporten blir prinsipielle hovudtiltak halde fram som retningsgivande for dei ulike forslaga 
til modellar. Dei bygger på ulike tilnærmingar til innretning av frist: Felles prinsipielle tiltak 
for alle dei tre modellane er:  
 

 Behalde vurderingsperioden med frist på 10 vyrkedagar for vurdering av rett til 
helsehjelp i spesialisthelsetenesta  

 Oppheve skillet mellom frist til utredning og frist til behandling  
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I tillegg blir det foreslått følgjande tiltak knytta til ulike modellar:  

 Vidareføring av individuelle rettigheter med frist (modell A) 
 Endring frå individuelle til generelle rettigheter med frist  (modell B) 
 Andre tiltak for å regulere pasientforløpet enn bindande fristar (modell C)  

 
Dei prinsipielle hovudtiltaka gir grunnlag for val av alternative modellar. Det er likevel også 
drøfta tiltak som vil kunne understøtte gode, sikre og forutsigbare pasientforløp uavhengig av 
kva slags prinsipiell innretning som blir valt. Det er: 
 

 Styrking av tilvisingsprosess og -dialog  
 Informasjon som er meir forståeleg og forutsigbar for pasient og pårørande  
 Betra koordinering av logistikk i det enkelte pasientforløp og mellom føretak  
 Styrking av utskrivingsprosessen  
 Økonomiske verkemiddel som kan styrke fokus på heilhetlige pasientforløp  

 

Forslag til høyringsuttale  
 

 

Vi viser til brev av 2. juli 2018 fra Helse- og omsorgsdepartementet. I brevet blir det bedt om 
høringsinnspill til Helsedirektoratets rapport «Alternative modeller for regulering av 
pasientforløp og registrering av ventetider i spesialisthelsetjenesten». 
 
Helse Vest RHF har sendt rapporten på høring til helseforetakene i Helse Vest og har mottatt 
svar fra alle. Vi legger ved høringsinnspillene fra helseforetakene i sin helhet. Helse Vest RHF 
sin uttalelse bygger på innspill fra helseforetakene og på egne vurderinger. 

1. Innledning 

Selv om dagens ordning har mange svakheter, har den bidratt til en storstilet opprydning i 

drift. Det er ikke gitt at en endring basert på helt andre prinsipper vil gi et resultat som samlet 

sett er bedre. Man bør derfor være tilbakeholdende med å innføre nye prinsipper som 

medfører store behov for opplæring og endring av arbeidsrutiner, uten at det er en høy grad 

av sannsynlighet for at dette vil innebære reelle forbedringer, og at de IKT-løsninger man vil 

være avhengig av enten finnes eller kan forventes å være tilgjengelige på kort sikt.  Det er en 

erkjennelse av at det fortsatt er behov for betydelige endringer i arbeidsprosesser som også 

skal gi resultat med dagens ordning.   

Hvis f. eks. samlet kapasitet ikke er tilstrekkelig til å oppfylle tildelte frister for nye pasienter 

og samtidig ivareta pasienter som alt er i et forløp, løses ikke dette av nytt regelverk. Det ville 

være nyttig at en så på sammenhengen med pågående pasientforløp og nye henvisninger.   

Vår oppfatning er at vi bør legge vekt på at dagens ordning skal være velfungerende inntil ny 

ordning trer i kraft.  Det er forbundet med organisatorisk risiko at dagens modell fremstår 



 

6 
 

uhensiktsmessig eller at den omtales kritisk.  For mange pasientforløp har dagens ordning 

vært svært velfungerende.  Utviklingen til planlagte, helhetlige og samskapte pasientforløp er 

et oppnåelig mål innenfor dagens ordning. 

2. Ulike tidsperspektiv 

Vår anbefaling av modell avhenger av hvilket tidsperspektiv vi har: 

1. På kort sikt anbefales modell A som en mellomløsning, gitt de IKT-løsninger som er 

tilgjengelige (eller vil bli det på kort sikt), og de rutiner og ferdigheter som allerede er 

innarbeidet i våre sykehus. 

 

Helse Vest RHF støtter at skillet mellom utredning og behandling ved fristfastsettelse faller 

bort, slik det foreslås i modell A.  

 

2. På lengre sikt anbefales modell C, gitt de endringer vi forventer i IKT-systemer og vår måte 

å organisere arbeidet på, følge opp forløp på og samarbeide med kommuner/ 

primærhelsetjenesten. 

 

Vi ser for oss at nødvendig utvikling av IKT og forberedelse av de organisatoriske endringene 

som må til kan være på plass innen 5 år. 

3. Vi anbefaler ikke modell B der det innføres standardfrister. Vi ser ikke at pasientene får de 

store fordelene med denne modellen. Standardfrister vil ikke være en avlastning på dagens 

system med vurdering av henvisninger og hvor det uansett må gis frist for start helsehjelp. 

For tilstander hvor oppstart behandling ikke haster så vil pasienten kunne få oppstart 

behandling før det er medisinsk forsvarlig.  Så lenge vi ikke kan gi en plan for videre forløp vil 

ikke denne modellen gi bedre løsninger enn dagens modell. Vi oppfatter at det derfor er bedre 

å utvikle dagens modell mot modell C  

 

2.1. På kort sikt: 

1. Regelverket bør i størst mulig grad bygge på vurderinger og registreringer som uansett må 

gjøres for å yte forsvarlig helsehjelp. Behov for ekstra prosedyrer for å oppfylle rettigheter må 

vurderes kritisk med tanke på nødvendighet og nytte opp mot tidsbruk og kostnad. 

 

2. «Start helsehjelp» i form av utredning eller behandling erstatter frister satt for «start 

utredning» eller «start behandling». Dette støttes og bør være ukontroversielt. Dagens 

ordning var i stor grad en konsekvens av at man ved innføring av dagens system stilte 

spørsmålstegn ved om man kunne gi frist til annet enn «start behandling», et krav som 

medisinsk er meningsløst når flertallet av henviste mennesker har uavklarte tilstander. 
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3. Individuell frist for start av helsehjelp. 

Uansett valg av alternativer (A, B eller C) vil den som vurderer en henvisning, av hensyn til 

medisinsk forsvarlighet, måtte ta stilling til når helsehjelpen senest skal starte, enten basert 

på informasjon i henvisning alene eller på henvisning og supplerende innhentet informasjon. 

En fjerning av individuell frist vil uansett ikke gi mindre arbeid med vurdering av 

henvisningen, og må derfor begrunnes på annen måte. Alternativ B eller C (standardfrister 

eller ingen frist) må derfor uansett suppleres med individuelle frister i det 

pasientadministrative systemet (PAS), selv om disse ikke gir juridiske rettigheter. Dette 

henger også sammen med planlegging av videre pasientforløp uavhengig av rettigheter.  Det 

er helt nødvendig å ha forsvarlighetsfrister for å sikre videre planlagte pasientforløp.  En 

pasientkontakt kan ha flere tiltak.  Det er derfor nyttig og viktig for pasientene og fagmiljøene 

at det suppleres med frister i PAS løsningene. 

 

4. Registrering av fremdrift i det videre pasientforløp. 

Ideelt sett skulle vi kunne følge den trinnvise utviklingen gjennom et pasientforløp. Dette er 

komplisert og arbeidskrevende med dagens IKT-løsninger, der forløpet kan gå innom og frem 

og tilbake mellom flere aktører (private og offentlige), ofte uten kommuniserende IKT-

systemer. Med dagens IKT-løsninger vil forventet gevinst av et slikt system ikke stå i et 

rimelig forhold til den store arbeidsinnsats som må settes inn på opplæring og daglig drift av 

systemet, og den frustrasjon man må forvente blant alle som må bruke mer tid på ulike typer 

rapportering. Felles timebok, felles EPJ base og ett bildearkiv er viktige steg i riktig retning 

her. 

Samtidig er en berettiget kritikk mot dagens system at pasienter kan få oppfylt sin juridiske 

frist ved start utredning, men hvor det likevel kan gå måneder uten at behandling starter.  

En løsning som ikke vil løse dette problemet fullt ut, men som vil gi maksimal nytte for 

minimal ressursbruk, er at man utover å gi en individuell frist til start helsehjelp (utredning 

eller behandling) også registrerer når behandling starter, evt. hvilken dato det besluttes å ikke 

starte behandling der utredningen viser at behandling ikke bør gis.  

 

En løsning må håndtere utsettelser (bestemt av pasienten eller samvalg mellom pasient og 

lege). Henvisningsstatus og status for pasientforløpet er sentralt i PAS/EPJ for oppfølging i 

forløpet med kommunikasjon mellom pasient og helsepersonell/merkantilt personell. 

Statistikk over ventetider som hensyntar dette er enklere enn fullstendig kommunikasjon som 

gir korrekt forventning og forutsigbarhet for pasienten. 

 

Det er intet i veien for å registrere behandlingsstart før utredning er fullført: Utredning og 

behandling vil både innenfor somatikk, psykiatri og rus gå hånd i hånd. 

 

Pasienter som får frist til helsehjelp i form av videre utredning, bør ikke gis supplerende 

juridisk bindende frist til start av en bestemt behandling. Det er ofte ikke klart ved start av 

utredningen hvilken behandling, om noen, man skal gi. Derimot vil en registrering av dato for 
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start av behandling (eventuelt dato for beslutning om å ikke gi behandling der det ikke er 

behandlingsindikasjon) gi mye informasjon om de grupper av pasienter der fremdriften 

stopper opp. Det kan fortsatt være fare for at fremdrift i pasientforløp stanser opp, men faren 

for dette er betydelig mindre når behandling har startet, enn når man kun har registrert start 

av helsehjelp i form av et oppmøte.  

 

Registrering av startdato for behandling betyr en ekstra oppgave for helsepersonell, men 

dette er en liten arbeidsbelastning, der det i de aller fleste tilfellene vil være lett å sette 

kriterier for når man skal registrere at pasienten har startet behandling. 

 

5. Oppsummering av forslag til modell på kort sikt: 

 

 Henviste pasienter som skal ha helsehjelp i spesialisthelsetjenesten får en individuell 
frist etter medisinsk vurdering, der denne gis til start helsehjelp. Helsehjelpen kan 
starte med videre utredning eller behandling, avhengig av den medisinske vurdering. 

 

 På den dato behandling starter, registreres det at behandling er startet. Hvis pasienten 
ikke skal ha behandling for den tilstand henvisningen gjelder, registreres dette på den 
dato der beslutningen er truffet.  
 

 Helse Vest støtter prinsippet om at pasienten får neste time/møtepunkt i 
spesialisthelsetjenesten når han/hun er i kontakt med spesialisthelsetjenesten, men vi 
vil peke på at dersom ny oppfølging skal kombineres med diverse 
spesialundersøkelser ved andre avdelinger, eks. radiologi eller tilsyn fra annen 
spesialitet, så vil dette ofte være vanskelig å gi før pasienten går ut døren. Interne 
henvisninger med planlagte kontakter i forløpet blir i dag målt og fulgt opp med 
indikatorene: Antall planlagte pasientkontakter som ikke er avsluttet/utført, og andel 
ifht. alle planlagte pasientkontakter framover i tid (jmf. AIM indikator 5, omtalt i 
høringen) 
 

 Ny oppmøtetid bør være forpliktende for både spesialisthelsetjenesten men også 
pasienten. Når spesialisthelsetjenesten arbeider for å få ned ventetider og for å få rask 
responstid så bør den stilltiende avtalen med befolkningen være at pasienten følger 
opp med å møte opp til avtalt tid. Konsultasjoner eller operasjoner som flyttes på av 
enten spesialisthelsetjenesten eller pasienten bidrar ikke til en god ressursutnyttelse 
og kan også bidra til lengre ventetider.  

 

 

2.2 På lengre sikt  

Både måten helsehjelpen er organisert på, og IKT-løsningene vil sannsynligvis endre seg slik 

at dagens løsning, eller den som det argumenteres for ovenfor, vil gradvis bli mindre 

hensiktsmessige. 
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1. I dag starter helsehjelpen vanligvis ved et fysisk oppmøte i sykehus eller hos 

avtalespesialist. På lengre sikt vil mer av helsehjelpen i spesialisthelsetjenesten bli gitt utenfor 

sykehus. Dette kan skje i pasientens hjem, eller ved kontakt via elektroniske løsninger. Det vil 

derfor være behov for å definere start av og utført helsehjelp uavhengig av oppmøte eller hvor 

utredning og behandling blir gitt. 

 

I en fremtidig modell vil også dagens henvisningspraksis kunne bli styrket med bedre 

samhandling mellom fastlege og spesialisthelsetjenesten og mer treffsikre henvisninger.  Det 

arbeides også nasjonalt i interregionale grupper for å finne frem til «det ideelle 

behandlingsforløpet» som også diskuterer modeller som kan forenkle henvisningspraksis.   

 

2. IKT-løsningene vil sannsynligvis gå mot strukturerte journalsystemer, og 

sammenhengende PAS/EPJ-løsninger, der man ved automatisk datafangst kan få langt mer 

detaljerte oversikter over forløpet for enkeltpasienter og hvor alle som mottar helsehjelp er i 

prosessen, uten at dette utløser mye ekstraarbeid fra helsepersonell. 

 

Denne utvikling vil legge til rette for at modell C, som i en verden der den er realiserbar er 

best, vil kunne fungere med akseptabel funksjonalitet og risiko. Gitt tilstrekkelig IKT-

funksjonalitet oppfatter Helse Vest en modell C, med en langt mer fullstendig oversikt over 

alle sider av pasientforløpene, som ønskelig. Denne funksjonalitet er ikke tilgjengelig nå, og 

valg av modell må derfor tilpasses dette faktum. 

 

Modell C innebærer å reversere bruk av juss knyttet til innfrielse av retten til nødvendig 

helsehjelp. Det vil si fastsettelsen av en juridisk frist og oppfyllelsen av denne. Det skal fortsatt 

være lovfestede prinsipper for prioritering, jf. også høringen om oppfølging av 

prioriteringsmeldingen der flere nye lovbestemmelser foreslås. Forsvarlighetskravet gjelder 

også, og pasienter vil fortsatt kunne klage over manglende forsvarlig fremdrift.  

 

Ut fra pasientens perspektiv er det viktigere at de får stilt en diagnose og får en forutsigbarhet 

om hva som skal skje i videre forløp, enn den juridiske fristen. Et system som kan ivareta 

dette perspektivet må på plass før det er aktuelt å forlate dagens sikkerhetsnett for 

pasientene.   

 

Vedlegg: 

1.Innspel til høyringsuttale frå Helse Fonna HF 

2. Innspel til høyringsuttale frå Helse Stavanger HF (Blir ettersendt) 

3. Innspel til høyringsuttale frå Helse Førde HF 

4. Innspel til høyringsuttale frå Helse Bergen HF 
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