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FORSLAG TIL VEDTAK  

Styret i Helse Vest sluttar seg til administrerande direktør sine forslag til oppfølging av tiltaka 
som er foreslått frå administrasjonen og tiltak i Revisjonsrapport om avansert 
oppgåveplanlegging.   
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Oppsummering 

Internrevisjonen i Helse Vest leverte i januar 2019 ein rapport om helseføretaka sin 

oppfølging av – og innføring av avansert oppgåveplanlegging. Formålet med revisjonen har 

vore å undersøkje i kva grad føretaka har teke i bruk metodikken avansert 

oppgåveplanlegging, og korleis dei oppfyller dei regionale måla for gjennomføring og 

oppfølging. Revisjonsprosjektet skulle også vurdere årsaker til eventuell manglande 

måloppnåing, og kva konsekvensar det kan ha for mellom anna gjennomføring av andre 

forbetringsprosjekt under Alle møter programmet. Rapporten blir lagt fram for styret i sak  

028/19 (6. mars 2019).   

 

Under følgjer ein gjennomgang av oppfølging av punkta i internrevisjonen. 

Fakta 

Helse Vest har over tid stilt krav til bruk av metodikken avansert oppgåveplanlegging: 

 2015: Helseføretaka skal medverke til å gjennomføre Avansert oppgåveplanlegging. 
Målet er at alle faggrupper skal planleggje sine oppgåver gjennom AOP.  

 2016: Helseføretaka skal medverke til å gjennomføre AOP for alle aktuelle 
yrkesgrupper.  

 2017: Helseføretaka skal vidareutvikle og forbetre planlegginga i AOP.  
 2018: Helseføretaka skal vidareutvikle og forbetre planlegginga i AOP.  

o Sikre at planleggingshorisonten for alle einingar til ein kvar tid er mellom 6 og 9 
månader.  

o Inkludere nye grupper medarbeidarar i oppgåveplanlegginga, i tillegg til 
behandlarar.  

o Bruken av tentative pasientkontaktar skal avviklast.  
 

Helse Vest har lagt til grunn at styringskrava i kombinasjon med organiseringa i Alle møter 

programmet med to delprosjekt: 

 

o Avansert oppgåveplanlegging 

o Optimal timetildeling 

 

har understreka at metodikk og bruk av tilgjengeleg teknologi for planlegging, tildeling av 
timar, god planlegging av fagleg kapasitet ved overlevering til linja etter langvarig regional 
oppfølging gjennom prosjekta var tilstrekkeleg, i tråd med etablert prosjektmetodikk.  

 

Vi er samd med Internrevisjonen om at det i ettertid har vist seg at leiing på ulike nivå verken 
har klart å ta i bruk metodikk, nytte seg av tilgjengeleg teknologi for planlegging, tildele timar 
til pasientar etter ein metodikk som vil bidra til å redusere ventetida, nytte ulike 
kunnskapsgrunnlag som er stilt til deira disposisjon. 
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Helse Vest  har deltatt i møter med leiing på ulike nivå i føretaka.  Undervegs i 2018 har Alle 
møter programmet forsterka innsatsen i støtte for leiarar, både for toppleiargruppene og for 
leiarar på ulike nivå i føretaka.  Programleiinga for Alle møter har tatt initiativ til å «re-
vitalisere» prosjektinnsatsen for å nå måla som er sett for avansert oppgåveplanlegging og 
optimal timetildeling.  Programmet har etablert Vel planlagt der ein har lagt inn hovudfokuset 
for begge desse tiltaksområda i eit «nytt» delprosjekt under Alle møter programmet. 

 

Det har allereie vore gjennomført felles møter for lokale programeigarar i Alle møter 
programmet og for prosjektleiarar for Vel planlagt.  Prosjektet skal mellom anna bidra til å 
forsterke tiltaka, støtte lokal leiing og ikkje minst sikre at leiarar på ulike nivå får den støtta 
dei har behov for å nå måla, at det blir tett oppfølging og innføring.   

 

Helseføretaka har ikkje behandla revisjonsrapporten i sine styre.  Programmet Alle møter vil 

ta omsyn til korleis styra handsamar rapporten og korleis Vel planlagt prosjektet og kan støtte 

opp om gjennomføringa av heilt nødvendige tiltak og korleis styra vil ta dette vidare.    

 

 

Tiltak sett i verk frå Alle møter programmet 

Rapporten frå internrevisjonen er lagt fram for diskusjon i programstyret for Alle møter.  

Føretaka er bedne om å sikre at deira lokale organisering av Vel planlagt er føremålstenleg for 

å sikre at leiarar får den støtta dei treng.  Helseføretaka sine representantar i programstyret 

har gitt tilslutning til organisering og fokus i prosjektet Vel planlagt.   

 

 

Riksrevisjonen 

Avansert oppgåveplanlegging og optimal timetildeling  er ein etablert metodikk for betre 

planlegging for medarbeidarar, kunne nytte viktig fagleg kapasitet rett til dei rette oppgåvene 

og tildele timar til pasientar i tråd med metodikken i optimal timetildeling.  Styret i Helse Vest 

har i fleire omgangar understreka at dei er opptatt av at administrasjonen forsterkar og 

understøtter dei prosessane og konkrete beslutningar som må til for å nå måla.  Helse Vest har 

i periodar stilt kapasitet og kompetanse til rådvelde for å støtta toppleiarar og andre leiarar i 

deira arbeid. 

 

Riksrevisjonen har i fleire rapportar peika på effekten/måloppnåing som er mogleg ved dei 

tiltaka som har vore del av avansert oppgåveplanlegging og optimal timetildeling, (nå re-

vitalisert i Vel planlagt), ikkje ein frivillig tilnærming. 

 

Leiarar i føretaksgruppa Helse Vest som har gjennomført tiltaka har bekrefta at dei oppnår 

betydelege vinstar for medarbeidarar, betre planlegging av aktivitet, betre og meir føreseieleg 

planlegging av pasientforløp og betre kapasitet/effektivitet. 
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Administrasjonen i Helse Vest har i dialogen med Riksrevisjonen fått innsikt i deira måte å 

analysere innsats og resultat.  Riksrevisjonen har vore tydeleg i deira siste rapport på 

potensialet for forbetring.  Det er viktig å nytte Riksrevisjonens rapport og Internrevisjonens 

revisjon.  

 

Riksrevisjonsrapporten: https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2018-

2019/kontroll-med-forvaltningen-av-statlige-selskaper-2017/ (sjå sak 3 – Helseforetakenes 

bruk av legeressurser, side 32).  

 

Oppsummering frå Riksrevisjonen: 
Riksrevisjonens undersøkelse av helseforetakenes bruk av legeressurser viser at 
kapasiteten ved mange poliklinikker ikke blir godt nok utnyttet. Etter Riksrevisjonens 
vurdering kan mange poliklinikker øke aktiviteten og dermed redusere ventetiden for 
pasienter som venter på utredning. For å kunne møte den forventet voksende 
etterspørselen etter spesialisthelsetjenester i årene som kommer, er det etter 
Riksrevisjonens vurdering behov for en mer effektiv bruk av legeressursene 
gjennom mer systematisk planlegging og oppfølging av aktiviteten ved sykehusene. 
Helseforetakene skal ha en planlegging for bemanning og timetildeling på minimum 
seks måneder. Det er stor forskjell mellom poliklinikkene i hvor langt framover de 
planlegger legenes aktiviteter. Den viktigste årsaken til kort planlegging er 
manglende oversikt over legeressursene. I poliklinikker med kort planlegging er det 
relativt sett flere pasienter som ikke får gjennomført konsultasjon innen planlagt tid. 
 
 
 
Riksrevisjonen mener at en viktig effekt av god og langsiktig planlegging vil være at 
flere pasienter kommer til time til planlagt tid og innenfor det som er medisinsk 
forsvarlig. Etter Riksrevisjonens vurdering kan også en bedre prioritering av 
pasienter i mange poliklinikker frigjøre legetimer som kan brukes til pasienter med 
større behov. Videre kan ledelsen oppnå mer effektiv bruk av legeressursene med 
mer brukervennlige elektroniske systemer.  

 

 

I tillegg til at Alle møter programmet har «re-vitalisert» tiltaka gjennom Vel planlagt ligg det i 

forslag til styringsdokument for 2019 forsterka krav til føretaka: 

 

4.2 Samskapt planlegging/optimal timetildeling/avansert oppgåveplanlegging 

God planlegging kan gjere dagane meir føreseielege for både pasientar og tilsette, og gi 

betre ressursutnytting. Når ventetida skal reduserast er det heilt avgjerande med god 

planlegging.  Analysar viser at om lag 600 000 pasientkontaktar ikkje blei gjennomført 

som planlagt i 2018. Dette utgjer om lag 34% av alle pasientkontaktar.  Det syner eit 

stort potensial for betre gjennomføring av aktivitet.  Innsatsen for å få fleire pasientar til 

å nytte dei timane dei får tildelt må forsterkast, og helseføretaka må overhalde eit høgare 

tal timar som del av god og føreseieleg planlegging. Jo kortare ventetida blir, jo betre må 

arbeidsprosessar og planlegging vere for å utnytte den faglege kapasiteten.  

https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2018-2019/kontroll-med-forvaltningen-av-statlige-selskaper-2017/
https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2018-2019/kontroll-med-forvaltningen-av-statlige-selskaper-2017/
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Helseføretaka skal bidra i arbeidet med å utvikle ein betre «samfunnskontrakt» med 

befolkninga for å nytte kapasiteten. 

  
Helseføretaka skal: 

 Vidareutvikle og forbetre planlegging av aktivitet og støtte opp om målbildet i 
prosjektet Vel planlagt. Helseføretaka må styrke innsatsen for å:  

o sikre at planleggingshorisonten for alle einingar til ein kvar tid er mellom 
6 og 9 månadar. 

o inkludere nye grupper medarbeidarar i oppgåveplanlegginga, i tillegg til 
behandlarar. 

o innan 1. juni 2019 levere ein forpliktande plan for å nå måla innan 
samskapt planlegging, optimal timetildeling og avansert 
oppgåveplanlegging for heile føretaket til Helse Vest RHF  .   

 Nytte Samskapt planlegging som støtte for planlegging på sengepostar. 
Sikre langsiktigheit i planlegging av tilsettingsforhold og utdanningsplanar for 
LIS som grunnlag for god oppgåveplanlegging. 

 

 

 

Andre tiltak 

 

Administrasjonen gjennomfører faste månadlege oppfølgingsmøter med helseføretaka der ein 

går gjennom rapportar og status frå kunnskapsgrunnlaga frå Alle møter programmet, (Alle 

møter batteriet, timetildeling, planlegging og oppfølging av tildeling av timar til pasientar 

m.v.).  Administrasjonen vil vere tettare på gjennomføring av nødvendige tiltak og forsikre seg 

om at planen som blir lagt fram for Helse Vest innan 1. juni 2019 er tilstrekkeleg for å nå måla.   

 

Vel planlagt har etablert ein plan i samarbeid med føretaka som har tilslutning i 

Programstyret.    

 

Leiinga i Helse Vest vil framleis stå til disposisjon for føretaka for å bidra i føretaka sitt vidare 

arbeid.  Det er avklart at Programeigar for Alle møter skal bidra i nye felles møter i føretaka 

der ein går gjennom kunnskapsgrunnlag, metodikk og føresetnader igjen slik at leiarar på nivå 

to blir tryggare i deira forståing av all den informasjon, analyse og metodikk som ligg føre. 

 

Helse Vest styret får kvar månad presentert deler av det same kunnskapsgrunnlaget som ligg 

til grunn for oppfølging av helseføretaka.   

 

Oppsummert 

Alle møter programmet har mange delprosjekt der ein nyttar teknologi på nye måtar, innfører 

nye IKT løysingar, legg til rette for organisasjonsutviklingsprosessar som må til for å realisere 

målformuleringar for Helse2035 og Regional utviklingsplan.  Sjølv om det for nokre område 

tar lengre tid enn det burde, er det inga anna råd enn å forsterke fokus, bidra til høgare grad 

av gjennomføringsvilje og tilslutning i heile føretaksgruppa Helse Vest.   
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Vi vil fortsatt nytte erfaring og gode eksempel på tvers av helseføretaka for læring og 

inspirasjon, slik det og har blitt gjort i Alle møter programmet.  Administrasjonen vil gi ein 

munnleg presentasjon av konkrete eksempel og tiltak i styremøtet. 
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