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I tilsynet fant vi forhold som ikke er i samsvar med regelverket. Her er en oversikt over Arbeidstilsynets 
reaksjoner i saken.

# Reaksjon Status Frist

1 Pålegg - Verneombud - opplæring Oppfylt

2 Pålegg - HMS-arbeid - kartlegging og risikovurdering Oppfylt

3 Pålegg - HMS-arbeid - tiltak og plan Oppfylt

4 Pålegg - Verneombud - inndeling i verneområder Oppfylt

5 Pålegg - Arbeidsmiljøutvalg - opplæring Oppfylt

6 Pålegg - Arbeidsmiljøutvalg - oppgaver Oppfylt

7 Pålegg - HMS-arbeid - utøve systematisk arbeid med 
helse, miljø og sikkerhet

Oppfylt

8 Pålegg - Varsling - rutine Oppfylt

9 Pålegg - HMS arbeid - gjennomgang av internkontrollen Oppfylt

10 Pålegg - HMS arbeid - avviksrutine Oppfylt

11 Pålegg - HMS arbeid - opplæring i bruk av avvikssystem Oppfylt

12 Pålegg - Arbeidstid - tiltak for å sikre kontroll med 
arbeidstiden

Vedtatt 07.12.2020

http://www.arbeidstilsynet.no/post
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Vedtak om pålegg
I brev med varsel om pålegg av 30.10.2020 fikk dere frist til 19.11.2020 for å komme med kommentarer. 
Vi har mottatt kommentarer fra dere.

Vi mottok 19.11.2020 melding om at tilbakemelding skulle sendes oss den påfølgende dag. Vi har pr. i 
dag 23.11.2020  kl. 14:15 ikke mottatt dette. Pålegget vedtas. 

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljølovens § 18-6 til å gi pålegg og sette vilkår. Vi gir følgende 
pålegg:

#12 Pålegg - Arbeidstid - tiltak for å sikre kontroll med arbeidstiden
Arbeidsgiver skal iverksette tiltak som sikrer kontroll med arbeidstidsordningen slik at den er i samsvar 
med kapittel 10 i arbeidsmiljøloven. Tiltak skal utarbeides i samarbeid med verneombud/ansattes 
representant.

Innen 07.12.2020 må dere sende oss:

 Dokumentasjon på at alle arbeidsavtaler i stillingskategori som særlig uavhengig er 
gjennomgått og vurdert på nytt. Tidspunkt for dette og hvem som har medvirket skal 
fremkomme. 

 Alle ansatte som er unntatt arbeidsmiljøloven § 10-12 andre ledd må få endret sine 
arbeidsavtaler til ordinære arbeidsavtaler etter arbeidsmiljøloven §14- 6 da det ikke er 
godtgjort at stillingene er så selvstendige at de faller inn under den snevre 
unntaksbestemmelsen i § 10-12 andre ledd. 

 Oppdatert oversikt over alle ansatte med navn, stillingskategori og type arbeidsavtale.

 Oversikten skal i tillegg vise om arbeidsavtalen er endret og dato for når den ble endret.

 Alle referat og dokumenter som angår særlig uavhengig stilling og arbeidstid fra 2019 til 
dags dato. 

 Redegjørelse for system og rutine for registrering og kontroll av arbeidstid. 

 Beskrivelse av hvordan verneombud/ansattes representant har medvirket i arbeidet med 
dette pålegget.

Dette står i regelverket:
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakernes arbeidstid er i samsvar med bestemmelsene i kapittel 10 i 
arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiver skal utarbeide tiltak i samarbeid med arbeidstakerne og deres 
tillitsvalgte for å sikre kontroll med arbeidstiden.

Dette har vi funnet hos dere:
Arbeidstilsynet fikk gjennom tilsyn hos virksomheten opplysninger om at 49 av de om lag 70-75 ansatte i 
Helse Vest RHF er vurdert som ledende eller særlig uavhengige og dermed unntatt 
arbeidstidsbestemmelsene. Det er videre opplyst at det, for arbeidstakere innenfor disse 
stillingskategoriene, ikke føres kontroll med arbeidede timer, og da heller ikke om arbeidstiden er i 
samsvar med reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 10.
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For å vurdere om virksomheten kan unnlate å føre oversikt og kontroll med arbeidstiden til den enkelte 
arbeidstaker, må Arbeidstilsynet prejudisielt ta stilling til om arbeidstakerne faller inn under 
arbeidstidsreguleringen eller ikke. En slik adgang sikrer en effektiv håndheving av arbeidsmiljøloven, og 
forhindrer omgåelse av loven ved at den ansatte defineres å inneha en ledende/særlig uavhengig stilling 
ved inngåelse av arbeidskontrakten, med den konsekvens at arbeidsgiver unngår forpliktelsen med å 
sørge for å overholde de sentrale vernebestemmelsene som følger av arbeidstidskapitlet.  

Arbeidstilsynet har gitt virksomheten pålegg om å vurdere bruken av unntaksbestemmelsene for 
arbeidstid. Virksomheten har i to omganger oversendt en oversikt over ansatte som er unntatt 
arbeidstidsbestemmelsene. I oversendelsen 15. mars 2019, ble de ansatte opplistet med stillingsprosent, 
ansettelsesforhold, stillingstittel og lønn.

Etter nytt pålegg fra Arbeidstilsynet, sendte virksomheten et dokument 5. juni 2020 som inneholdt 
nærmere vurderinger av hver enkelt ansatt opp mot vilkårene i unntaksbestemmelsen i aml. § 10-12. 
Den siste vurderingen inneholder 36 navn, som utgjør ca. halvparten av den totale arbeidsstokken. 
Personer i ledergruppen er utelatt. Vurderingen inkluderer ikke informasjon om stillingstittel og lønn.

Det er ikke fullt samsvar mellom den første og den siste oversikten over ansatte som er omfattet av 
unntaksbestemmelsen. Arbeidstilsynet antar at dette skyldes at noen har sluttet, mens andre har blitt 
ansatt i virksomheten i mellomtiden. Virksomheten har også oversendt standard arbeidsavtaler for både 
ansatte som er unntatt arbeidstidsbestemmelsene, og ansatte som er underlagt reglene i 
arbeidsmiljøloven kapittel 10.

Om regelverket

Utgangspunktet er at alle arbeidstakere er omfattet av arbeidsmiljølovens kapittel 10 om arbeidstid.

Etter § 10-12 første og andre ledd kan det likevel gjøres unntak fra deler av kapitelet for arbeidstakere i 
«ledende stilling» og i «særlig uavhengig stilling». Denne unntaksbestemmelsen imøtekommer et 
praktisk behov for å unnta arbeidstakere, som i stor utstrekning selv kan regulere arbeidstiden, fra 
arbeidstidsbestemmelsene. Unntakene er først og fremst aktuelle for arbeidstakere med så stor 
innflytelse over egen arbeidssituasjon at de i mindre grad enn andre arbeidstakere har behov for det 
vernet som reglene i arbeidstidskapittelet i arbeidsmiljøloven gir, se blant annet Ot.prp. nr.49 (2004-
2005) og Ot.prp. nr. 41 (1975-76). Utgangspunktet er videre at personer i begge stillingskategoriene er 
plassert ganske langt oppe i virksomhetens hierarki.

Unntaket for arbeidstakere i «ledende stilling» tar sikte på å omfatte arbeidstakere som innehar 
overordnede og ledende stillinger, dvs. arbeidstakere med klare lederfunksjoner i det øvre ledersjiktet i 
en virksomhet. En slik stilling vil som oftest innebære personalansvar og myndighet til å pålegge andre å 
utføre bestemte arbeidsoppgaver. I Ot.prp. 42 (1975-76) nevnes som eksempel på slike stillinger 
disponenter, avdelingssjefer, overingeniører og andre som har et større ansvar eller som i særlig grad 
kan treffe avgjørelser på vegne av virksomheten, og som selv må vurdere og avgjøre behovet for egen 
arbeidsinnsats.

Unntaket for «særlig uavhengig stilling», tar sikte på å omfatte arbeidstakere som ikke har 
lederfunksjoner, men som likevel har overordnede og ansvarsfulle stillinger. For å falle inn under 
begrepet særlig uavhengig stilling er det ikke tilstrekkelig å kunne kontrollere egen arbeidstid og/eller ha 
fleksibel arbeidstid. En særlig uavhengig stilling må også innebære en tydelig og åpenbar selvstendighet i 
hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgaver organiseres og gjennomføres, se Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) 
side 181. Dette dreier seg om arbeidstakere som i stor grad selv prioriterer sine oppgaver, som selv 
bestemmer hva de skal gjøre, hva som skal delegeres til andre når arbeidet skal gjøres og hvordan 
arbeidet skal utføres.
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Unntaksbestemmelsene er derfor snevre, og det skal skal mye til før en kan definere en stilling som både 
«ledende» og «særlig uavhengig». Direktoratet for arbeidstilsynet har med bakgrunn i forarbeidene 
praktisert bestemmelsen strengt.

Nærmere om Helse Vest RHF og stillingsvurderingene

Helse Vest RHF har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Rogaland og Vestland. 
Virksomheten er organisert med ett toppledernivå, ledergruppen. I denne gruppen sitter 
administrerende direktør og underdirektørene for hver av de fem underavdelingene, avdelingene for 
henholdsvis fag, økonomi, eier, personal og organisasjon og kommunikasjon. I tillegg finnes to 
sideordnede avdelinger som fungerer som støtte til ledergruppen, henholdsvis internrevisjon og 
sekretariatet. Lønn og regnskap er skilt ut som en egen enhet. Det er bare ledergruppen som har 
personal- og budsjettansvar.

Viktige strategiske beslutninger treffes av styret, og medarbeiderne har ansvar for å utrede sakene som 
ligger til grunn for styrebeslutningene. Virksomheten påpeker at den er organisert med få formelle 
ledere, og at medarbeiderne derfor har særlig selvstendige oppgaver, og kontrollerer også sin egen 
arbeidstid. Virksomheten beskriver seg selv videre som en kunnskapsorganisasjon hvor medarbeiderne 
har stor innflytelse over egne oppgaver, og hvordan de løser disse. Medarbeidere planlegger og 
gjennomfører oppgaver for å bidra til å nå de overordnede målene for virksomheten. Når virksomheten 
har vurdert de ulike stillingene, har den lagt stor vekt på den enkelte ansattes mulighet for fleksibilitet.

Ledergruppen er holdt utenfor stillingsvurderingene, og den siste vurderingsprosessen omfatter som 
nevnt 36 medarbeidere.

Arbeidsavtalene 

Virksomheten har en standardavtale for faste ansatte som er unntatt som særlig uavhengige og en 
standardavtale for arbeidstakere som følger ordinær arbeidstid. I begge avtalene er arbeidsområdet 
definert i punkt 5 som at arbeidstakeren skal utøve det ansvaret og de oppgavene som ligger i stillingen. 
Arbeidstilsynet antar at dette punktet utfylles av stillingsinstrukser i de enkelte avdelingene. 
Arbeidstilsynet har ikke mottatt slike stillingsinstrukser.

Grunnlaget for Helse Vest RHF sin vurdering

I dokumentasjonen som Arbeidstilsynet har mottatt, er det oppgitt mellom 15 og 20 ulike stillingstitler, 
hvorav de mest brukte ser ut til å være titlene rådgiver og seniorrådgiver. I dokumentasjonen fra det 
forberedende arbeidet med å vurdere stillingene, fremkommer det at virksomheten har forsøkt å fristille 
seg fra stillingstitlene når de har vurdert innholdet i stillingene.

Virksomheten har basert seg på følgende kriterier når de har vurdert de ulike ansatte:

1. Leder vedkommende store programmer eller regionale/nasjonale prosjekt og hvilke oppgaver 
preger jobben?

2. Leder medarbeidere prosjekt eller andre store utviklingsoppgaver for foretaksgruppen Helse 
Vest?

3. Tar vedkommende stilling til saker – på vegne av Helse Vest innenfor overordnede rammer?

4. Representerer vedkommende Helse Vest og tar i slik representasjon selvstendig stilling til 
temaene innenfor overordnede rammer?

5. Kontrollerer medarbeider selv sin arbeidstid innenfor forsvarlige rammer og de oppgavene de 
har og har medarbeider selv kontroll over arbeidet tid?
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6. Skjer oppgavefordeling i dialog med leder der medarbeider også har mulighet for å avklare å løse 
oppgavene utenfor fast kontorsted?

7. Vurderer medarbeider i stor grad egen reisevirksomhet og deltakelse på aktiviteter uten fast 
kontorsted mm?

8. Er stillingen preget av åpenbar selvstendighet i hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgaver 
organiseres og gjennomføres innenfor overordnede rammer?

9. Er medarbeider bedt konkret pålagt å utføre en oppgave etter kl. 16 eller før kl. 08:00 som kan 
forstås som pålagt overtid?

Vurderingen er gjort avdelingsvis, og det varierer hvor detaljert de ulike vurderingene er dokumentert 
ved utfyllingen av skjemaet. For noen arbeidstakere er vurderingen i stor grad skriftliggjort gjennom 
besvarelsen av de ulike spørsmålene i skjemaet, mens for andre er skjemaet hovedsakelig besvart med 
«ja» og «nei».

Vurderingsskjemaet inneholder flere tabeller, benevnt som «Medarbeidere med særlig uavhengig 
stilling», «Medarbeidere som oppfyller noen av kriteriene for særlig uavhengig stilling» og 
«Medarbeidere (som etter egen vurdering) oppfyller noen av kriteriene for særlig uavhengig stilling». Til 
sammen 22 av de 36 arbeidstakerne er oppført i førstnevnte kategori, mens 14 ansatte er vurdert å ikke 
oppfylle alle kriteriene som virksomheten selv har satt. Dette ble også kommentert av Arbeidstilsynet i 
tilsynsrapporten fra 18. august 2020. Det er uklart for Arbeidstilsynet om virksomheten fremdeles har 
unntatt alle de 36 arbeidstakerne som er omfattet av vurderingen fra arbeidstidsbestemmelsene etter 
aml. § 10-12 andre ledd, eller om unntakene nå bare gjelder arbeidstakerne som er plassert i tabellen 
«Medarbeidere med særlig uavhengig stilling». 

Virksomheten har ikke kommentert dette i senere brev, og Arbeidstilsynet legger derfor til grunn at 
virksomheten fremdeles har kontrakter for særlig uavhengig stilling med alle de 36 ansatte.

Arbeidstilsynets vurdering

Som nevnt over er kategorien «ledende stilling» i hovedsak forbeholdt det øvre ledersjiktet i en 
virksomhet. Arbeidstilsynet anser ikke dette alternativet som aktuelt for de ansatte som virksomheten 
har vurdert. Spørsmålet er derfor om de øvrige ansatte har stillinger som er preget av så stor 
selvstendighet at unntakskategorien «særlig uavhengig stilling» kommer til anvendelse.

Arbeidstilsynets foreløpige vurdering er at virksomheten ikke har godtgjort at arbeidstakere i de ulike 
avdelingene er omfattet av unntaket i § 10-12 andre ledd, og vi varsler derfor pålegg om at arbeidstiden 
skal følge reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 10.

Begrunnelsen følger under.

Arbeidstilsynet har ikke vurdert hver enkelt arbeidstaker for seg. Arbeidstilsynet har heller ikke funnet 
det mulig, ut fra den informasjonen som virksomheten har gitt om de ulike stillingene.

Virksomheten har opplyst at det er enighet mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstakeren om at 
stillingen er unntatt som særlig uavhengig. En uttrykt enighet mellom partene kan etter 
omstendighetene bidra til å underbygge at en stilling defineres som særlig uavhengig. Det klare 
utgangspunktet er likevel at alle arbeidstakere er omfattet av arbeidsmiljølovens kapittel 10 om 
arbeidstid. Loven er ufravikelig, noe som innebærer at den ikke kan fravikes til ugunst for arbeidstaker, 
se arbeidsmiljøloven § 1-9. Hvorvidt det er avtalt mellom partene at reglene om arbeidstid ikke skal 
gjelde, vil derfor ha liten betydning i vurderingen av stillingens reelle innhold.
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Det er videre klart at arbeidsgiver har plikt til å følge reglene i arbeidsmiljøloven, og dermed også har 
bevisbyrden for at det foreligger grunnlag for unntak fra arbeidstidsreglene, se aml. § 2-1

Det er ikke tvilsomt at mange av stillingene har elementer av uavhengighet i seg. Flesteparten av de 
vurderte arbeidstakere deltar enten i eller leder større prosjekter som krever samarbeid både internt i 
foretaksgruppen og på tvers av helseregionene. Det er derfor naturlig at det er større krav til 
kompetanse og selvstendighet for arbeidstakere som er plassert på dette nivået enn i de lokale 
helseforetakene.

Det avgjørende for om stillingene kan anses særlig uavhengig vil likevel være om arbeidstakerne kan 
påvirke sine rammebetingelser i en slik grad at disse i praksis kan styre sin egen arbeidstid.

Arbeidstilsynet legger begrenset vekt på at arbeidstakerne har mulighet til å utføre arbeidsoppgavene 
utenfor fast kontorsted. De aller fleste kontormedarbeidere vil ha gode muligheter til å benytte 
kommunikasjonsteknologi til å utføre mange arbeidsoppgaver utenfor det faste kontorstedet. 
Arbeidsmiljøloven gir rom for slik fleksibilitet.

Flere av kriteriene i vurderingsskjemaet omhandler hvilken selvstendighet arbeidstakerne har til å utføre 
arbeidet sitt innenfor overordnede rammer. Foruten at viktige strategiske beslutninger tas av styret, har 
ikke virksomheten gitt en fullstendig oversikt over hvordan beslutningshierarkiet i organisasjonen er. 
Virksomheten har likevel opplyst at ingen av arbeidstakerne har budsjett- eller personalansvar. 
Arbeidstakerne ser videre ut til å ha begrenset mulighet til å forplikte virksomheten utad, uten at dette 
følger direkte av en ledelsesbeslutning i det enkelte tilfellet.

Virksomheten kartlegger årlig arbeidsmiljøet gjennom en såkalt ForBedringsundersøkelse. 
Arbeidstilsynet har mottatt resultatene fra undersøkelsene i 2018 og 2019. Fra omtrent samtlige 
avdelinger ble det ved gjennomgangen i etterkant av undersøkelsene meldt tilbake at organisasjonen er 
toppstyrt, og at arbeidstakerne har liten innflytelse på de avgjørelsene som blir tatt i ledergruppen. 
Videre var tilbakemeldingen jevnt over at man ønsket seg en mer stedlig tilstedeværende leder for 
raskere avklaringer. Etter Arbeidstilsynets vurdering indikerer dette at arbeidstakerne ikke har særlig 
påvirkningskraft på de overordnede rammene for det arbeidet de skal utføre, og at de i realiteten er 
styrt av de beslutningene som til enhver tid tas på ledernivå. Med så mange som 36 arbeidstakere som 
unntatt som særlig uavhengige, legger Arbeidstilsynet til grunn at dette synet også deles av denne 
gruppen arbeidstakere, og at synet som kom frem i ForBedringsundersøkelsene ikke bare gjaldt 
arbeidstakere som følger og registrerer normal arbeidstid.

De fleste avdelingene meldte også tilbake om tidvis høyt arbeidspress. Et høyt arbeidspress indikerer at 
arbeidstakerne har begrenset mulighet til å styre egen arbeidsmengde og dermed også arbeidstiden. 
Virksomheten opplyser at det er iverksatt tiltak for å redusere arbeidspresset. Blant annet er det ansatt 
nye medarbeidere og arbeidstid er et fast punkt på agendaen i AMU-møtene. Det at arbeidstakerne over 
lengre tid har blitt utsatt for et høyt arbeidspress, indikerer likevel at utførelsen av arbeidsoppgavene er 
påvirket av ytre faktorer i større grad enn av arbeidstakerens egen vurdering av hvilke oppgaver som skal 
prioriteres og til hvilken tid arbeid skal utføres. Formålet med arbeidstidsbestemmelsene tilsier at 
personer med høyt arbeidspress som blir styrt av ytre faktorer ikke er unntatt fra 
arbeidstidsbestemmelsene, jf. RG-2008-1204 med videre henvisning til NOU 1992:20 s. 152.

Kriteriesettet som virksomheten har benyttet inkluderer ikke en vurdering av verken 
delegasjonsmyndighet eller lønn. Delegasjonsmyndighet forutsetter ofte at arbeidstakerne har en 
overordnet rolle med større mulighet til å regulere sin egen arbeidsmengde og dermed også egen 
arbeidstid. Med bakgrunn i de opplysningene virksomheten har gitt, bærer arbeidet for mange 
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arbeidstakerne preg av å være ordinær saksbehandling med begrenset rom for å delegere oppgaver 
videre til andre.

Lønn vil ikke være et avgjørende moment for at en arbeidstaker har særlig uavhengig stilling. Lønnen vil 
likevel kunne si noe om arbeidstakeren faktisk blir kompensert for å tidvis arbeide mer enn normal 
arbeidstid, med de ulempene det medfører. Et ordinært lønnsnivå vil derfor være et klart moment mot 
at stillingen oppfyller unntaksvilkårene. Arbeidstilsynet har ikke mottatt en oversikt over lønnen til alle 
arbeidstakerne som er vurdert, og har heller ikke fått informasjon om lønnsnivået til arbeidstakerne som 
følger arbeidstidsbestemmelsene. Den oversikten som Arbeidstilsynet har, viser likevel at størsteparten 
av de som er omfattet av unntaket ikke har en lønn som indikerer at overtidsarbeid er kompensert i 
lønnen.

På bakgrunn av dette vurderer Arbeidstilsynet det som tvilsomt at over halvparten av virksomhetens 
arbeidstakere har så stor påvirkningskraft på arbeidsforholdets rammebetingelser at disse i praksis selv 
kan styre sin arbeidstid. Det at arbeidstakerne enten leder eller har en sentral rolle i større prosjekt eller 
andre prosesser er ikke tilstrekkelig for å kunne karakterisere stillingen som særlig uavhengig. Unntaket i 
aml. § 10-12 andre ledd forutsetter at det er en åpenbar selvstendighet i hvordan og til hvilken tid 
arbeidsoppgaver skal organiseres og gjennomføres. Etter Arbeidstilsynets vurdering har ikke 
virksomheten i dette tilfellet sannsynliggjort at arbeidstakerne ikke er underlagt styringer fra overordnet 
ledelse som begrenser muligheten til å selv disponere arbeidsoppgaver og dermed også arbeidstiden. 
Arbeidstilsynet understreker at arbeidstakere som må forholde seg til planer som i hovedsak er lagt av 
overordnet ledelse vanligvis har liten mulighet til å styre sin egen arbeidstid, og vil dermed bli svært 
sårbare for overarbeid. Formålet med bestemmelsene i arbeidstidskapitlet er å forhindre nettopp dette.

Oppsummering

Mange av de vurderte stillingene i Helse Vest RHF har elementer av uavhengighet i seg. Etter 
Arbeidstilsynets vurdering har virksomheten likevel ikke sannsynliggjort at de aktuelle arbeidstakerne 
har en åpenbar selvstendighet med hensyn til hvordan og til hvilken tid arbeidsoppgavene skal 
organiseres og gjennomføres, slik at unntaksbestemmelsen i § 10-12 andre ledd kommer til anvendelse.

Arbeidstilsynet har basert denne vurderingen på at ingen av medarbeiderne har personal- eller 
budsjettansvar, og at arbeidstakerne ser ut til å ha begrenset mulighet til å forplikte virksomheten utad. 
Det er videre uklart om de har delegasjonsmyndighet, og lønnen ser med noen unntak ut til å være 
forholdsvis ordinær for arbeidstakere på dette nivået i en organisasjon. Tilbakemeldingene fra 
ForBedringsundersøkelsene gikk jevnt over ut på at organisasjonen er toppstyrt med lite spillerom for de 
ansatte til å bidra i beslutningene. Samtidig beskrives høy arbeidsbelastning som en 
arbeidsmiljøutfordring.  Med bakgrunn i dette, har det etter Arbeidstilsynets vurdering formodningen 
mot seg at så mange som 36 ansatte kan regnes for å ha så selvstendige stillinger at de ikke har behov 
det vernet reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 10 gir mot overarbeid.

Arbeidstilsynet legger til at når omkring halvparten av de ansatte er unntatt som særlig uavhengige, 
innebærer dette i praksis at virksomheten bruker bestemmelsen i § 10-12 andre ledd som hovedregel i 
stedet for som unntak. Sett opp mot at unntaksbestemmelsen skal tolkes snevert, vil det som 
utgangspunkt ikke være rettslig belegg for en slik tilnærming til regelverket.

Det klare utgangspunktet er at når arbeidsgiver ikke har godtgjort at stillingene er så selvstendige at de 
faller inn under den snevre unntaksbestemmelsen i § 10-12 andre ledd, så skal reglene i kapittel 10 
følges. 
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Dette er brudd på arbeidsmiljøloven §§ 2-1 og 3-1 første ledd og andre ledd bokstav c og forskrift om 
systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 andre ledd 
nr. 6.

Hva skjer hvis dere ikke oppfyller pålegg innen fristen?
Hvis ikke pålegg er oppfylt innen fristen, kan vi ilegge dere tvangsmulkt, jf. arbeidsmiljøloven § 18-7. 
Tvangsmulkt vil si at dere må betale et fastsatt beløp for hver dag eller hver uke fram til dere har oppfylt 
pålegget, eller at dere må betale et engangsbeløp. Vi kan også helt eller delvis stanse virksomhetens 
aktiviteter inntil dere har oppfylt pålegget, jf. arbeidsmiljøloven § 18-8.

Dere kan klage
Dere kan klage på vedtak jf. forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar 
vedtaket. Dere kan ikke reise søksmål før retten til å klage er prøvd, jf. forvaltningsloven § 27b. For 
nærmere informasjon om klageinstans, fremgangsmåte ved klage og retten til å se sakens dokumenter, 
se www.arbeidstilsynet.no/klage.

Hva må dere gjøre?
Dere må sende oss en skriftlig tilbakemelding for hvert enkelt pålegg innen fristen. Tilbakemeldingen 
skal undertegnes av arbeidsgiver eller en stedfortreder. Tilbakemeldingen kan også undertegnes av 
verneombudet eller en representant for de ansatte.

Send dokumenter eller kommentarer via eDialog
Bruk eDialog hvis dere skal sende oss dokumentasjon eller for å svare på dette brevet. Husk å oppgi 
referansenummer 2019/6965. Les mer om eDialog på www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/.

Gi informasjonen videre til verneombudet
Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet (arbeidsmiljøloven § 18-6 (8)). Vi ber 
derfor om at du som arbeidsgiver gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis dere ikke har 
verneombud, skal du gi kopien til representanten for de ansatte.

Mer informasjon?
Dere finner informasjon om gangen i et tilsyn og reaksjonene vi kan gi, på arbeidstilsynet.no/om-
oss/tilsyn/.

www.arbeidstilsynet.no/klage
www.arbeidstilsynet.no/kontakt-oss/post/
https://www.arbeidstilsynet.no/regelverk/lover/arbeidsmiljoloven/
www.arbeidstilsynet.no/om-oss/tilsyn/
www.arbeidstilsynet.no/om-oss/tilsyn/
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Sammendrag

Koronapandemien har gitt konsekvenser for brukerne av helse- og 
omsorgstjenestene og barnevern og sosialtjenestene. Dette gjelder både 
de som har blitt rammet av Covid-19 og de som har opplevd 
konsekvenser fordi tjenestetilbudet deres ble endret som følge av 
pandemien. 

Som et ledd i Helsetilsynets oppfølging av koronapandemien ble det 
våren 2020 etablert en arbeidsgruppe som ble gitt i oppdrag å utarbeide 
en oversikt over kunnskapskilder og systematisert informasjon om 
håndtering av koronapandemien samt konsekvensene av tiltak. 
Arbeidsgruppen var en del av Helsetilsynets arbeid med å følge med og 
følge opp konsekvenser av koronapandemien. Arbeidsgruppens rapport 
ble utgitt i juni 2020 (Internserien 4/2020). Ved utgivelse ble det vedtatt 
at en ny og oppdatert rapport skulle foreligge høsten 2020. En bredt 
sammensatt arbeidsgruppe i Helsetilsynet og med deltaker fra 
fylkesmannen har utarbeidet rapport nr. 2. 

Rapporten beskriver kilder med resultater og vurderinger på følgende 
områder: varselordningen for alvorlige hendelser i helse- og 
omsorgstjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester, somatiske 
spesialisthelsetjenester og psykisk helsevern (barn og unge, voksne) 
samt rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. I tillegg beskrives en 
egen del om e-konsultasjoner.

1.1 Sentrale funn og vurderinger
1.1.1 Primærhelsetjenesten

• For helsestasjonene og skolehelsetjenesten er det fremdeles noe
redusert tilgjengelighet sammenlignet med en normalsituasjon, selv
om færre ansatte i tjenesten er omdisponerte til andre oppgaver.
Dette gir grunn til bekymring for sårbare barn og ungdom, og vi
forventer at kommunenes beredskapsplaner ved eventuelle lokale
smitteutbrudd skjermer disse tjenestene i størst mulig grad.

• Vi ser et etterslep og forsinket vaksinasjon for enkelte vaksiner.
Etterslep i vaksinasjon vurderer vi som bekymringsfullt, og vi
forventer at etterslepet blir fulgt opp nøye av tjenestene og at det blir
sett i verk tiltak for å korrigere dette.

• Tall fra fastlegetjenesten viser at flere barn og unge får p-diagnoser
etter konsultasjon hos fastlegen, samtidig som færre totalt sett går til
fastlegen. Dette gir grunn til bekymring for pandemiens påvirkning
på barn og unges psykiske helse.

• Personer med funksjonshemming rapporterer om redusert tilgang til
eller totalt bortfall av tjenester som de er avhengige av. Vi vurderer
at dette gir grunn til bekymring fordi redusert tilgang til tjenester
kan påvirke fysisk og psykisk helse. Vi forventer at kommunene

1

Innhold 
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har en overordnet oversikt over tjenestebehovet til personer med 
funksjonsnedsettelser, og at de gjør risikovurderinger og har 
beredskapsplaner for hvordan situasjonen skal håndteres ved 
smitteutbrudd og eventuell mangel på personell. Dersom det blir 
behov for å gjøre endringer i tjenestetilbudet, må kommunen gjøre 
individuelle vurderinger av hvilke konsekvenser det får for brukerne 
og iverksette kompenserende tiltak når det er nødvendig. Når det 
må gjøres endringer i tjenestetilbudet må brukerne få nødvendig 
informasjon og mulighet til å medvirke.

 • Både i hjemmetjenesten og på sykehjem har det vært utfordringer 
knyttet til opplæring i smittevern, bruk av smittevernutstyr og tilgang 
til smittevernutstyr. Det er bekymringsfullt at mange kommuner har 
mangelfulle planer for å sikre rask tilgang på kvalifisert personell 
dersom en smittesituasjon oppstår. 

 • Nasjonale kvalitetsindikatorer viser stor variasjon i tilgang på faglært 
arbeidskraft i kommunene og legeressurser på sykehjem. Det er 
stor variasjon mellom kommuner når det gjelder gjennomføring av 
grunnleggende tjenester til beboere på sykehjem som regelmessige 
legeundersøkelser og legemiddelgjennomganger. Kommuner 
som kommer dårlig ut på slike kvalitetsindikatorer kan være 
ekstra sårbare i en pandemisituasjon. Helsetilsynet forventer at 
kommunene bruker tilgjengelige styringsdata til å vurdere sin egen 
virksomhet og at det blir satt i verk forbedring når det er nødvendig. 

1.1.2 Somatiske spesialisthelsetjenester 

 • I tiden etter mars 2020 har det vært en økning i ventetid og tallet på 
fristbrudd i deler av tjenestene. Tallene sier ikke noe om hvor lenge 
pasienter med fristbrudd venter utover sin frist eller om de faktisk 
får forsvarlig behandling. Dette gjelder uavhengig av pandemien, 
men under pandemien har pasientene fra 27. mars til 1. oktober ikke 
fått tilbud om helsehjelp gjennom HELFO ved fristbrudd.  Pasienter 
kan derfor ha ventet etter fristbruddet uten å få tilbud om helsehjelp. 
Det vil kunne være pasienter med alvorlig sykdom blant disse, 
som får forsinket diagnose og behandling. Det forteller tilgjengelig 
statistikk ikke noe om. 

 • Det er noen forskjeller mellom regionene og innad i regionene 
når det gjelder ventetider og fristbrudd. Det er lengst ventetid og 
størst andel fristbrudd for ventende i Helse Nord. I en situasjon 
med kapasitetsutfordringer må virksomhetene ha god oversikt over 
hvem som venter, hvor lenge de har ventet og mulige konsekvenser 
av å utsette utredning og behandling. Helsetilsynet forventer at 
virksomhetene har nødvendige systemer som gjør dem i stand til 
å følge med på og følge opp dette, slik at pasientene får forsvarlig 
behandling.

1   Sammendrag

Innhold 
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 • Andelen som får gjennomført pakkeforløp for kreft innenfor 
standard forløpstid har vært bedre enn måltallet på sytti prosent 
for alle regioner for første gang siden oppstart med pakkeforløp. 
Den har holdt seg slik i alle regioner til og med juli. Nedgangen i 
antall nye pasienter i pakkforløpene i starten av perioden kan være 
en forklaring på bedringen i andelen som gjennomfører innenfor 
standard forløpstid, og kan bety at det ligger en forsinkelse i 
diagnostikken som kan vise seg som en økning av antallet inn i 
forløpene når aktivitetsnivået i tjenesten normaliseres. Det er viktig 
at tjenestene selv følger med på utviklingen og setter i verk tiltak om 
det blir nødvendig. 

1.1.3 Psykisk helsevern og rusbehandling

 • Under koronapandemien er det flere pasienter som har opplevd 
forlenget ventetid og fristbrudd i deler av tjenesten. Forlenget 
ventetid og økt antall fristbrudd for dem som fortsatt venter på 
oppstart av behandling, representerer et viktig risikoområde. 
Dataene sier ikke noe om mulige konsekvenser av øket ventetid og 
fristbrudd for den enkelte pasient, og dataene sier heller ikke noe om 
hvor lenge hver enkelt pasient har ventet etter fristbrudd. Forlenget 
ventetid før behandling starter kan påvirke prognosen til pasienter 
og kan indikere kapasitetsproblemer i tjenestene.  

 • I en situasjon med kapasitetsutfordringer er virksomhetenes evne til 
å identifisere og prioritere de pasienter som har størst behov for og 
nytte av behandling avgjørende for forsvarligheten. Virksomhetene 
må derfor ha god oversikt over hvem som venter, hvor lenge de har 
ventet og mulige konsekvenser av å utsette utredning og behandling. 
Helsetilsynet forventer at virksomhetene har nødvendige systemer 
som gjør dem i stand til å følge med på og følge opp dette, slik at 
pasientene får forsvarlig behandling.

 • Vurderingstid ser ikke ut til å ha vært påvirket i denne perioden.

 • Avviste henvisninger er kun registrert i Helse Midt-Norge RHF, uten 
at vi kjenner grunnlaget for en ev. ulik praksis i registreringer av 
dette. Dette kan være et risikoområde dersom pasienter som avvises 
for behandling ikke ivaretas på annen måte.

 
1.1.4 E-konsultasjoner

 • Det var en betydelig økning i bruk av e-konsultasjoner både i 
spesialist- og primærhelsetjenesten i starten av pandemien, men 
omfanget er deretter gradvis redusert. Økningen har vært nødvendig 
og ønskelig, men en så rask økning kan påvirke pasientsikkerheten.

1   Sammendrag

«Virksomhetene må 
derfor ha god oversikt 
over hvem som venter, 
hvor lenge de har 
ventet og mulige 
konsekvenser av å 
utsette utredning og 
behandling.»

Innhold 
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 • Varsler til Helsetilsynet indikerer at konsultasjoner uten fysisk møte 
ser ut til å ha hatt negativ effekt for noen pasienter innen psykisk 
helsevern for voksne og rusbehandling.

 • Helsetilsynet forventer at virksomhetene gjør risikovurderinger og 
etablerer faglig fundert praksis for når e-konsultasjoner er egnet. 
Det er avgjørende at involvert personell får tilstrekkelig opplæring 
slik at de kan gjennomføre e-konsultasjoner på en forsvarlig måte. 
Videre forventer vi at virksomhetene følger med på bruken av 
e-konsultasjoner og mulige konsekvenser for pasientene gjennom 
sin ordinære virksomhetsstyring, slik at de sikrer at praksis blir 
implementert og om nødvendig revidert.  

1   Sammendrag

Innhold 



12
FØLGE MED OG FØLGE OPP PANDEMIEN – INFORMASJONS- OG KUNNSKAPSKILDER. RAPPORT NR. 2 / 
RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2020

2 Innledning

2.1 Bakgrunn

Som et ledd i Helsetilsynets oppfølging av koronapandemien ble det 
våren 2020 etablert en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide en 
oversikt over kunnskapskilder og informasjon om håndtering av 
koronapandemien. Formålet var å se på mulige konsekvenser av 
koronapandemien for brukere og pasienter av sosiale tjenester, 
barnevern, helse- og omsorgstjenesten og folkehelsearbeid på alle 
nivåer. Det var et ønske om at det skulle foreligge et best mulig 
kunnskapsgrunnlag for prioriteringer av oppfølgingsaktiviteter hos 
Helsetilsynet og fylkesmannen samt situasjonstilpasset tilsyn.

Arbeidsgruppen utarbeidet rapporten «Følge med og følge opp 
pandemien – informasjons- og kunnskapskilder» (Internserien 4/2020) 
som ble godkjent i Helsetilsynets ledermøte 10. juni 2020. I ledermøtet 
ble det besluttet at det var ønskelig med en ny og oppdatert rapport, og 
at denne kunne foreligge tidlig høsten 2020.  

2.2 Formål

Formålet med en ny rapport er å framskaffe oppdatert kunnskap som 
kan bidra til å identifisere viktige risikoområder for fylkesmannen og 
Helsetilsynet ved planlegging og utvikling av tilsynsaktiviteter i 2021. 
Om alvorlighetsgraden ved funn skulle tilsi det, kan det medføre 
igangsettelse av aktiviteter allerede i 2020. Arbeidet gir også anledning 
til å videreutvikle vårt arbeid med å bruke eksterne datakilder som en 
del av grunnlaget for prioriteringer av tilsynsaktiviteter.

I denne rapporten gjør vi en vurdering av de identifiserte data i 
egenskap av å være tilsynsmyndighet. Data som vi bruker i denne 
rapporten sier i all hovedsak noe om tjenestene fra et overordnet 
perspektiv. Slike data gir alene ikke et tilstrekkelig og detaljert nok 
grunnlag til å kunne gjøre en konkret lovlighetskontroll av tjenestene 
som blir levert av de enkelte virksomheter. Data gir likevel et grunnlag 
for å identifisere forhold som kan utfordre kvalitet og sikkerhet i 
tjenestene på en slik måte at det potensielt kan være i strid med krav og 
forventninger i lovgivningen. 

Informasjon om slike forhold er det viktig at tjenestene bruker når de, 
som en del av sin ordinære styring, følger med på hvordan pandemien og 
håndteringen av den kan påvirke det helhetlige tjenestetilbudet. Med 
utgangspunkt i krav i lovgivningen formidler vi som tilsynsmyndighet 
overordnede forventninger til hvordan tjenestene skal forholde seg til de 
risikoområder og kvalitetsutfordringer som vi identifiserer. Det er 
avgjørende at tjenestene selv setter i verk tiltak for rette eksisterende 
feil og forebyggende tiltak for å hindre fremtidige feil når det er 
nødvendig.   

«Formålet med en  
ny rapport er å 
framskaffe oppdatert 
kunnskap som kan 
bidra til å identifisere 
viktige risikoområder 
for fylkesmannen og 
Helsetilsynet (…)»

Innhold 
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2.3 Innhold

Denne rapporten er en tematisk forlengelse av første rapport, men det er 
noen endringer:

 • Vi har anvendt færre informasjonskilder. De kildene vi har valgt, er 
basert på følgende prosesser: 

 - Biblioteket har kontinuerlig fulgt med på aktuelle kilder ved 
daglige litteratursøk (se kapittel 2.5 og vedlegg 1). 

 - Vi har inkludert kilder som mest konkret og spesifikt sier noe om 
pandemiens konsekvenser mot tjenestene.

 • Aktivitetstall fra psykisk helsevern for barn og unge er inkludert. 
Aktivitetstall fram til juni 2020 for dette området er publisert her: 
«Tilsyn med tjenester til sårbare barn og unge – gjennomgang av 
spesialisthelsetjenestens behandlingskapasitet innen barne- og 
ungdomspsykiatri» (1).

 • Barnevern- og sosialtjenester er ikke omtalt.

 • Tilsynssaker og rettighetsklager er ikke inkludert. Alle disse sakene 
er vurdert, men vi anså at sakene ikke ga oss merverdi ut over de 
kildene vi allerede hadde. 

Rapporten omhandler primært mulige konsekvenser av 
koronapandemien på tjenestetilbudet innen helse- og omsorgstjenesten, 
men vi omtaler også generelle endringer og potensielle utfordringer i 
tjenestene. 

Etter at vi har presentert funn innen de ulike temaene, oppsummerer vi 
og beskriver våre forventninger til tjenestene innen de ulike 
tjenesteområdene. 

2.4 Arbeidsgruppen

Arbeidsgruppen har også denne gangen bestått av deltakere fra ulike 
avdelinger i Helsetilsynet. I tillegg har gruppen vært utvidet med en 
deltaker fra fylkesmannen. Deltakerne i arbeidsgruppen har vært Einar 
Hovlid (avdeling 5, leder), Karianne Flaatten (FM Vestland), Majken 
Thorsager (avdeling 2), Eli Saastad (avdeling 4), Hans-Petter Næss 
(avdeling 3), Lisbeth Homlong (avdeling 2), Ewa Ness (avdeling 4) og Pål 
Molin (avdeling 2). 

2.5 Litteratursøk

Prosessen med litteratursøk er beskrevet i vedlegg 1. Her er et utdrag av 
disse prosessene:   

2   Innledning

Innhold 
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Biblioteket har regelmessig gjennomført søk i følgende kilder:  

 • Retriever Monitor

 • NORART (norske tidsskriftartikler)

 • Idunn

 • ORIA

 • Ovid Medline® and Epub Ahead of Print

 • Feedly

Søkeordene har vært covid-19, korona, corona, koronavirus, 
coronavirus og koronakrisen i ulike kombinasjoner og ulike 
datointervall. Datagruppen har mottatt ukentlige oversikter over 
resultatene fra litteratursøkene. 

2.6 Datakilder og metode

Helsedirektoratets registre er en sentral primærkilde i denne rapporten. 
I tillegg har vi inkludert rapporter og oversikter som presenterer egne 
data (blant annet Folkehelseinstituttet) og rapporter som henviser til 
data fra andre (for eksempel rapportene fra Barne-, ungdoms- og 
familiedirektoratet). Disse kildene er presentert under sine respektive 
områder. 

Vi har også anvendt informasjon fra varselordningen i Helsetilsynet ved 
at vi har oppsummert koronarelaterte varsler mottatt aktuell periode. 
Innholdet i varslene er presentert under sine respektive 
tjenesteområder.

Aktivitetstallene fra Helsedirektoratet er hentet fra: 

 • Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR) (IPLOS inngår her fra 
og med 2018) (2). Her presenteres tallene per måned og nasjonalt, 
fylkesvis og på kommunenivå. Fra KPR har vi anvendt informasjon 
om:

 - Fastlegetjenesten (3) (blant annet e-konsultasjoner, 
fastlegestatistikk, legemiddelgjennomgang) 

 - Sykefravær

 • Norsk Pasientregister (NPR): Her finner vi månedsvis inndelt 
statistikk fra spesialisthelsetjenesten med informasjon om 
ventetider, frister og henvisninger. Vi har primært brukt statistikk  
fra Ventetider og pasientrettigheter, per måned (4).

 • Nasjonale kvalitetsindikatorer (5): Tall er presentert i tidsserier fra  
1. tertial 2011 til og med 1. tertial 2020. 

2   Innledning

Innhold 
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Der det er aktuelt, har vi skrevet inn definisjoner på de ulike 
kategoriene. Definisjonene er skrevet i kursiv og er hentet fra 
dokumentasjon på aktuelle nettsted. 

Data er hentet fra registrene i perioden 18. september–19. oktober  
2020. I NPRs statistikk er datakilden anonymisert for å unngå at 
enkeltpersoner kan gjenkjennes. Dette gjøres ved at antall under ti ikke 
vises i tabellene, og cellene blir stående tomme. Det er ikke mulig å 
skille mellom hvorvidt tomme celler betyr null eller færre enn 10. 

Siden tallene omfatter måneder som nylig er rapportert inn til NPR, er 
tallene fra siste måned ennå ikke kvalitetssikret fra deres side. Vi må ta 
høyde for at det kan komme korrigeringer. 

Vi har fulgt utviklingen siden starten av pandemien i Norge og har 
sammenliknet tallene for hver måned med tallene i foregående måneder 
og med tilsvarende måned året før. For data om ventetider og 
pasientrettigheter har vi valgt å se på perioden januar 2019–august 2020 
(av layoutmessige hensyn inkluderer tabellene data kun fra juni 2019). 
Når vi beskriver endringer, er dette en antydning av variasjoner og 
tendenser; det er ikke basert på analyser av statistisk signifikans. 

2   Innledning

«Vi har fulgt 
utviklingen siden 
starten av pandemien 
i Norge og har 
sammenliknet tallene 
for hver måned med 
tallene i foregående 
måneder og med 
tilsvarende måned  
året før. »

Innhold 
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3 Resultater

Resultatdelen er delt opp i følgende deler: 

 • Oversikt over varsler mottatt i varselordningen for alvorlige 
hendelser i helse- og omsorgstjenesten i koronaperioden

 • Kommunale helse- og omsorgstjenester

 • Somatiske spesialisthelsetjenester

 • Psykisk helsevern (barn og unge, voksne) og rusbehandling i 
spesialisthelsetjenesten

 • E-konsultasjoner: presenteres samlet fordi temaet omfatter alle 
tjenesteområder

I del 4 beskriver vi vurderinger gjort på de samme områdene. 

3.1  Varselordningen for alvorlige hendelser i helse-  
og omsorgstjenesten

Innhold: I tidsrommet 26. februar1 –31. august 2020 har Statens 
helsetilsyn mottatt 534 varsler om svært alvorlig skade eller dødsfall fra 
helse- og omsorgsvirksomheter og fra pasienter, brukere og pårørende. 
Innholdet i varslene blir kontinuerlig vurdert og klassifisert for å 
kartlegge hvorvidt og ev. på hvilken måte pandemien har påvirket 
tjenesteytelsen og/eller pasienter/brukere og pårørende. 

Relevans: Mottatte varsler kan ikke si noe om forekomst av ulike 
hendelsestyper eller uønskede situasjoner i tjenestene, men varslene 
kan gi indikasjoner på risikoområder på individnivå.

Funn: I 77 varsler (14 prosent) var korona/covid nevnt i hendelses-
beskrivelsen. I tabell 1 er involverte tjenesteområder beskrevet.   

1  Dato for første koronatilfelle registrert 
i Norge (6)

Innhold 
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Tabell 1  Tjenesteområde involvert i de mottatte varslene
Tjenesteområde Antall

Psykisk helsevern voksne 35
                                                       – Kommunal helsetjeneste 4

                                                       – Spesialisthelsetjenesten 31

Rusbehandling 14
                                                       – Kommunal helsetjeneste 1

                                                       – Spesialisthelsetjenesten 13

Psykisk helsevern barn og ungdom 4

AMK/legevakt/prehospitale tjenester 8

Somatisk spesialisthelsetjeneste 6

Sykehjem 3

Kommunal omsorgsbolig 3

Kommunale hjembaserte tjenester 2

Fastlege 2

Totalt 77

Som tabell 1 viser, kom de fleste varslene fra psykisk helsevern og 
rusbehandling; totalt 53 varsler. 

Åtte varsler gjaldt AMK/legevakt/prehospitale tjenester. Disse 
tjenestene kan organiseres og driftes av både spesialisthelsetjenesten 
og av kommunehelsetjenesten. Åtte varsler kom fra pårørende. Disse 
hendelsene omhandlet AMK/legevakt/prehospitale tjenester, sykehjem, 
psykisk helsevern voksne og fastlegetjenesten.

Femtito saker gjaldt dødsfall, og i ni saker var det beskrevet svært 
alvorlig skade. I de øvrige sakene var det usikker skadegrad. 
Konsultasjoner uten fysisk møte av smittevernhensyn var beskrevet  
i 27 saker. Tjuefem av disse sakene omhandlet psykisk helsevern/
rusbehandling.

Ut fra tilgjengelig informasjon har vi ikke grunnlag for å fastslå at 
koronarelaterte forhold var årsak til at pasient/bruker ble skadet.  
Vi har imidlertid sett på hvilken måte pandemien kan ha medvirket til 
den uønskede hendelsen som varselet omhandlet. Innholdet i varslene 
presenteres under de respektive tjenesteområdene i rapporten.   

3   Resultater

«Som tabell 1 viser, 
kom de fleste varslene 
fra psykisk helsevern 
og rusbehandling; 
totalt 53 varsler.»

Innhold 
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3.2 Kommunale helse- og omsorgstjenester
3.2.1 Smitte- og sykdomsutvikling  

Innhold: Folkehelseinstituttets daglige og ukentlige rapporter og 
statistikk om covid-19 (6). 

Relevans: Rapportene er relevante for å følge med på smitteutviklingen i 
ulike kommuner, antall dødsfall i og utenfor sykehus og alder på 
smittede og døde. 

Funn: Per 23. september 2020 var det meldt 13 012 personer med påvist 
covid-19 i Norge. Det tilsvarer 242 tilfeller per 100 000 innbyggere. 
Folkehelseinstituttet har registrert 267 covid-19-assosierte dødsfall  
(5,0 per 100 000). Til sammen 1310 pasienter med påvist covid-19 har 
blitt innlagt i sykehus. Av disse har 239 fått behandling i 
intensivavdelinger. Til og med uke 38 hadde 969 983 personer blitt testet 
for sars-CoV-2. Det tilsvarer ca. 18 prosent av befolkningen. Median 
alder for smittede siden første tilfelle ble rapportert er 40 år, mens den i 
uke 38 var 30 år. Gjennomsnittsalder for de som er døde av covid-19 er 
82 år. 59 prosent av dødsfallene har funnet sted i andre 
helseinstitusjoner enn sykehus. 

Vurdering: Ifølge Folkehelseinstituttets oppsummeringer er 
smittespredningen på et relativt lavt nivå nasjonalt, men med flere store 
utbrudd ulike steder i landet, som har medført en generell økning i 
smittespredningen. De siste ukene er det meldt 700–800 tilfeller per uke 
til Folkehelseinstituttet, der en stor andel av tilfellene i uke 36 og 37 var 
relatert til lokale utbrudd i Bergen, Fredrikstad og Sarpsborg. Flere 
meldte tilfeller fra Oslo medførte økning i uke 38. I tillegg er det meldt 
mindre utbrudd på flere steder rundt omkring i landet.

Hver uke blir det ifølge statistikkene tatt et betydelig større antall tester 
nå enn i den første fasen av pandemien. Dette betyr at en større andel 
smittede blir oppdaget. Under 1 prosent av de som har blitt testet har 
hatt positiv prøve de tre siste ukene.

Ifølge Folkehelseinstituttet sine tall er det fortsatt få som blir innlagt på 
sykehus og det er ingen stigning i innleggelser i intensivavdeling, eller i 
covid-19-assosierte dødsfall. 

Folkehelseinstituttets oppsummeringer viser så langt er det beregnet at 
rundt 1,5 prosent av befolkningen har vært smittet av covid-19. Samlet 
smittespredning av covid-19 er fortsatt relativt lav i befolkningen, men 
med noe økende smittespredning de siste uker. Folkehelseinstituttet 
forventer at det vil oppstå flere utbrudd utover høsten og vinteren, og 
kommunene må være forberedt på utbrudd i skoler, sykehjem, andre 
institusjoner mv.   

«Hver uke blir det 
ifølge statistikkene 
tatt et betydelig større 
antall tester nå enn 
i den første fasen av 
pandemien.»

3   Resultater

Innhold 
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3.2.2 Aktivitetsdata i primærhelsetjenesten

Helsedirektoratets publiserer regelmessig rapporter over aktiviteter i 
primær- og spesialisthelsetjenesten. Alle tall og figurer i dette kapittelet 
er hentet fra på rapporten som beskriver aktiviteten i juni og juli 2020 
sammenlignet med samme periode i 2019 (7). Alle tall er foreløpige.

Innhold: Tall for endringer i aktivitet i helse- og omsorgstjenestene. 
Rapporten gir blant annet informasjon om befolkningens bruk av 
fastlege og legevakt.

Relevans: Rapporten om aktivitet i helsetjenester fra mars 2020 er svært 
relevant for å se på endringer i aktiviteten i de ukene da de fleste 
koronatiltakene ble innført. Sammenlignet med tilsvarende uker i 2019, 
gir tallene et godt grunnlag for å observere og vurdere endringer i 
legetjenester i kommunene.

3.2.2.1 Fastleger
Funn: Foreløpige tall basert på data fra Helfo/ Kontroll og utbetaling av 
helserefusjoner (KUHR) viser at nivået av konsultasjoner hos fastlege 
var tilbake til normalt nivå rundt midten av mai, og har holdt seg ganske 
stabilt etter dette (figur 1). I juli 2020 (uke 27–31) var det 7–8 prosent 
færre pasienter og konsultasjoner sammenlignet med juli 2019. På grunn 
av etterregistreringer av data forventer Helsedirektoratet at omfanget 
av pasienter og konsultasjoner i juli vil øke og at forskjeller i bruk av 
fastlege mellom juli 2019 og 2020 vil være små. 

Den største endringen når det gjelder fastlegetjenesten ligger i den økte 
bruken av e-konsultasjoner som på sitt høyeste, i uke 12 og 13, utgjorde 
57 prosent av konsultasjonene. I tillegg økte andelen enkle 
pasientkontakter til fordel for ordinære pasientkonsultasjoner fra mars 
2020. Den store mengden e-konsultasjoner i starten av pandemien, har 
falt gradvis, til 29 prosent i mai og 21–22 prosent i juni og juli.   

«Den største  
endringen når 
det gjelder 
fastlegetjenesten ligger 
i den økte bruken 
av e-konsultasjoner 
som på sitt høyeste, 
i uke 12 og 13, 
utgjorde 57 prosent av 
konsultasjonene.»

3   Resultater

Innhold 
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3   Resultater

Figur 1: Prosentvis endring i antall pasienter og konsultasjoner samt sum refusjoner og  
egenandeler for fastleger per uke i mars–juli 2020 relatert til samme datoer i mars–juli 2019. 
X-aksen viser prosent mens grafene viser til endring i prosent i forhold til tilsvarende periode i 
2019 (skjermdump fra rapporten (7)).

3.2.2.2 Legevakt
Når det gjelder legevakt, så viser aktivitetsdata større endringer enn hos 
fastlegene (7). Fra midten av mai har antall pasienter vært tilnærmet 
normalt sammenlignet med 2019, men omfanget av refusjoner og 
egendeler har vært 3–4 prosent lavere enn i 2019 (figur 2 og 3). Antall 
pasientkonsultasjoner har vært 10–16 prosent lavere i 2020 enn året før. 
Helsedirektoratet viser til at den store testaktiviteten som innebærer 
økt antall pasienter, men færre konsultasjoner, kan forklare dette.

Figur 2: Prosentvis endring av antall pasienter og konsultasjoner samt sum refusjoner og egen-
andeler for legevaktene per uke i mars–mai 2020 relatert til samme datoer i mars–mai 2019. 
X-aksen viser prosent mens grafene viser til endring i prosent i forhold til tilsvarende periode i 
2019 (skjermdump fra rapporten (7)).

Innhold 
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3   Resultater

Figur 3: Andel e-konsultasjoner hos fastlege og legevakt uke 10–32 2020 (skjermdump fra 
Statusrapport 7).

3.2.3 Tjenestetilbud til utsatte barn og unge

Innhold: Bufdir har per 3. september 2020 utgitt sju rapporter som 
omhandler utsatte barn og unges tjenestetilbud under 
koronapandemien. 

Relevans: Rapportene har en rekke relevante data som blant annet 
omhandler fastlegetjenesten, helsestasjon, skolehelsetjeneste og 
helsestasjon for ungdom. Vi presenterer her utdrag fra Statusrapport 7 (8).

Funn fra de ulike tjenestene

Fastleger

Helsedirektoratet har hentet ut data fra KUHR-databasen for antall 
konsultasjoner, inkludert e-konsultasjoner, for barn i aldersgruppen 0–5 
år, 6–10 år og 11–17 år hos fastlege i perioden uke 28–31 i 2019 og 2020.

I samme tidsperiode og aldersgrupper har de hentet ut data på antall 
pasienter, hvor det i diagnosekodesystemet ICPC-2 er brukt P-diagnoser. 
Det inkluderer alle symptom- og sykdomsdiagnoser innenfor psykisk 
helse.

Data fra KUHR viser at færre barn og ungdom har hatt konsultasjoner 
hos fastlegene i uke 28–31 i 2020 i forhold til samme periode i 2019 
(tabell 2). Dette gjelder alle aldersgrupper, men det ble funnet størst 
nedgang i aldersgruppene 0–5 år og 6–10 år. En del av nedgangen kan 
ifølge Helsedirektoratet forklares ved at barn og unge med  
luftveissymptomer blir undersøkt ved egne luftveisklinikker. Når det 
gjelder barn og unge med P-diagnoser, så var det en økning i denne   
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gruppen pasienter hos fastlegene i 2020 sammenliknet med 2019 (tabell 
3). Denne økningen finner vi i alle alderskategorier.

Tabell 2  Antall pasienter hos fastlege, alle diagnoser
Pasientens alder 2019 2020 Endring

Uke 28–31 Uke 28–31 2019–2020

0–5 år 25 513 20 230 -21%

6–10 år 15 799 13 422 -15%

11–17 år 24 232 23 136 -5%

18 år eller eldre 631 198 598 959 -5%

Tabell 3  Antall pasienter hos fastlege, P-diagnoser
Pasientens alder 2019 2020 Endring

Uke 28–31 Uke 28–31 2019–2020

0–5 år 385 463 20%

6–10 år 736 861 17%

11–17 år 1 690 2 112 25%

18 år eller eldre 73 587 76 281 4%

Helsestasjoner og helsestasjoner for ungdom (HFU) 

I den første fasen av pandemien var aktiviteten i helsestasjon 0–5 år og 
helsestasjon for ungdom (HFU) betydelig redusert. Undersøkelsene 
viser nå en gradvis normalisering av tjenestetilbudet. Nasjonale 
myndigheter har kommunisert tydelig at tjenester til barn og unge skal 
skjermes. Dette har ifølge statusrapporten trolig medført at de ansatte 
på helsestasjonene i mindre grad er blitt omdisponert til testing, 
smittesporing mv. sammenlignet med første fase av pandemien. 

Undersøkelser viser ifølge rapporten samtidig at det er utfordrende for 
tjenestene å komme tilbake til normal drift og tilbudet er fortsatt noe 
redusert sammenlignet med normalsituasjonen. Nasjonal faglige 
retningslinje for helsestasjons- og skolehelsetjenesten blir i stor grad 
fulgt når det gjelder individuelle konsultasjoner. Omtrent halvparten av 
tjenestene oppgir at fysiske konsultasjoner med barn og ungdom er 
tilbake til normalen og det sendes omtrent like mange 
bekymringsmeldinger til barnevernet som normalt.   

Innhold 
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3.2.4 Barnevaksinasjonsprogrammet

Innhold: Funn fra Folkehelseinstituttets undersøkelser av hvordan 
pandemien har påvirket vaksinasjonsdekningen i 
barnevaksinasjonsprogrammet (9).

Relevans: Redusert vaksinasjonsdekning kan gi risiko for økt smitte og 
sykelighet av barnesykdommer.

Resultat: Ifølge FHI oppstod det på grunn av skolestengingen 
forsinkelser spesielt for den andre vaksinedosen mot humant 
papillomavirus (HPV-vaksine) på 7. klassetrinn som skulle vært gitt 
våren 2020 (figur 4). Mindre forsinkelser i vaksinering mot meslinger, 
kusma og røde hunder (MMR-vaksine) i 6. klassetrinn og vaksine mot 
difteri, tetanus, kikhoste og polio (DTP-IPV) i 2. klassetrinn er også 
rapportert. FHI har registrert en normalisering av vaksinasjoner i 
skolehelsetjenesten etter at skolene åpnet igjen. 

Figur 4: Antall vaksinasjoner med andre dose HPV-vaksine registrert i 7. klassetrinn i 2020 
sammenlignet med fjoråret (skjermdump fra rapporten (9)).

Ved gjennomgang av tall fra nasjonalt vaksinasjonsregister SYSVAK er 
det funnet at det største etterslepet for vaksinasjoner gjelder første dose 
MMR-vaksine ved 15 måneders alder. Ifølge gjennomgangen fra FHI 
viser foreløpige tall fra SYSVAK at 35 948 vaksinasjoner var blitt satt til 
anbefalt tid per 1. september i år, mot 43 542 vaksinasjoner per 1. 
september i 2017–2019 (figur 5).   

«FHI har registrert 
en normalisering 
av vaksinasjoner i 
skolehelsetjenesten 
etter at skolene åpnet 
igjen.»
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Figur 5: Antall vaksinasjoner med MMR-vaksine registrert ved 15 måneders alder i 2020 sam-
menlignet med samme tidspunkt for årene 2017–2019 (skjermdump fra rapporten (9)).

3.2.5 Tjenester til personer med funksjonsnedsettelser

Innhold: Kartlegging gjennomført av Koordineringsgruppen for utsatte 
barn og unge (statusrapport 6) (10) og resultat av spørreundersøkelser 
som Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) (11) og Norges 
handikapforbund har gjennomført blant sine medlemmer (12).

Relevans: Kartleggingen og spørreundersøkelsene gir en 
situasjonsbeskrivelse sett fra brukernes ståsted, om status i de 
kommunale tjenestene for denne gruppen.

Funn: Mange kommunale tilbud som er viktige for personer med 
funksjonsnedsettelse, har vært redusert eller stengt ned (10). 
Fylkesmennene rapporterer samtidig at mange kommuner har jobbet 
aktivt med å iverksette alternative tiltak for å redusere negative 
konsekvenser av pandemien, og at de kommunale tjenestetilbudene går 
mot normalisering av driften. 

Flere brukere med funksjonsnedsettelser er i risikogruppen for alvorlig 
sykdomsutvikling ved covid-19 smitte. Undersøkelsene viser at mange 
har valgt eller blitt oppfordret til å holde seg isolert på grunn av 
smittefaren. Relatert til dette er det rapportert om ensomhet, 
nedstemthet og depresjon hos brukere, spesielt hos hjemmeboende.

Bortfall av rehabilitering, trening eller andre former for terapi som 
vedlikeholder eller bedrer funksjonsnivået har også rammet denne 
gruppen.  Dette kan medføre forsinket progresjon og bedring, eller 
forverring av helsetilstanden.  

Utsettelse av utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten kan ha 
forårsaket større helseplager for enkelte.   
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FFO har gjennomført en spørreundersøkelse om konsekvenser av 
smitteverntiltak og smittefare blant sine medlemsorganisasjoner (11).  
2249 personer har svart på undersøkelsen. Alle landets fylker er 
representert. Mange har opplevd at mangel på terapi- og treningstilbud 
har forverret helsetilstanden. Noen rapporterer om et permanent 
dårligere funksjonsnivå, mens andre har håp om å trene seg tilbake til 
normalt funksjonsnivå. Mange rapporterer om økte psykiske 
helseplager på grunn av dette, inkludert selvmordstanker. Mange 
pårørende har tatt over ansvaret for familiemedlemmer som ellers bor i 
omsorgsboliger, for å unngå besøksforbud. Andre har ikke fått besøke 
sine utviklingshemmede barn. Frykt for smitte, isolasjon og fravær av 
tjenester som er nødvendige har hos mange ført til angst og depresjon.

Spørreundersøkelsen fra Handikapforbundet bekrefter i stor grad 
funnene over (12). Et stort antall respondenter oppgir at 
smitteverntiltakene førte til at de mistet et tilbud de er helt avhengige av. 
Blant de som har svart at brukerstyrt personlig assistent (BPA) er 
aktuelt for dem, har en av tre mistet eller fått redusert BPA-tilbudet sitt. 
Nærmere halvparten av de som får helsetjenester i hjemmet, oppgir at 
tilbudet ble redusert eller borte da restriksjonene ble innført. Tallene på 
hjelpemiddelområdet er også høye. 

3.2.6 Smittevern i hjemmetjenestene og på sykehjem

3.2.6.1 Kartlegging av smittevern i hjemmetjenestene i kommunene

Innhold: Statens helsetilsyn gjennomførte i perioden 4.–12. juni 2020 en 
kartlegging av smittevern i hjemmetjenestene i kommunene. 
Kartleggingen ble gjort som telefonintervjuer i et representativt utvalg 
på 81 kommuner (13). 

Relevans: Undersøkelsen gir en beskrivelse av hvordan hjemmetjenesten 
i kommunene håndterte smittesituasjonen og hva slags beredskap de 
har ved smitteutbrudd.

Funn: I omtrent 20 prosent av kommunene ble opplæring i smittevern 
gitt bare til noen av de ansatte. Dette gjaldt håndtering av smittede 
pasienter/brukere og hvordan man skulle forholde seg til pasienter/
brukere med symptomer på smitte. Det ble også funnet mangler i 
opplæring av ansatte i bruk av smittevernutstyr, da en over en tredjedel 
av kommunene bare hadde gitt opplæring til noen av de ansatte i bruk 
av dette. 

Alle kommunene hadde innført tiltak som skal sikre bemanning ved 
stort frafall av ansatte, men halvparten av kommunene hadde ikke  
konkrete avtaler om samarbeid med for eksempel kommuner/bydeler 
eller andre virksomheter.   

«En utfordring er 
mangel på sykepleiere 
og mange ansatte i 
små stillingsbrøker, 
noe som medfører 
at mange ansatte 
arbeider på ulike 
avdelinger/steder  
i kommunen.»
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Mangel på smittevernutstyr på gitte tidspunkt ble rapportert av over en 
tredjedel av kommunene og flere kommuner rapporterte om lite utstyr 
og at de var bekymret for mangler ved framtidige smitteutbrudd. 

Redusert, endret eller avslutning av hjemmetjenester til brukere ble 
rapportert av nesten alle kommuner som deltok i undersøkelsen. De 
fleste svarte at det var begrunnet av ønske fra brukere/pasienter og 
pårørende, for å hindre smitte, men også en konsekvens av 
ressurssituasjonen.

3.2.6.2 Smittevern på sykehjem under koronapandemien

Innhold: I uke 13 ble det gjennomført en studie om smittevern i 
sykehjem i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse i 
samarbeid med Helsedirektoratet (14). Studien kartlegger hvordan 
avdelingsledere ved sykehjemmene vurderer evnen til å håndtere 
smittevern, tilgangen på smittevernutstyr, testingen av personale og 
pasienter samt rutiner for smittevern og kompetanse blant personalet. 
Videre er avdelinger med og uten smitte sammenlignet.

Relevans: Eldre på institusjon er sårbare og har høyere risiko enn yngre 
for alvorlig sykdom og død ved covid-19. Denne studien gir en 
beskrivelse av hvordan sykehjem håndterte smittesituasjonen og hva 
slags beredskap de har ved smitteutbrudd.

Funn: 82 sykehjem sa ja til å delta i undersøkelsen, og de fikk svar fra 93 
avdelingsledere. Alle fylker er representert. Det var 16 avdelinger  
(17,2 prosent) som hadde hatt eller hadde smitte. Tilgangen på 
smittevernutstyr, bruken av utstyr og opplæringen var bedre enn man 
trodde på forhånd. Når det gjelder muligheten til å overholde 
smittevernreglene, hadde flere avdelinger utfordringer. Avdelinger med 
smitte skilte seg lite fra de som ikke hadde hatt smitte. En utfordring er 
mangel på sykepleiere og mange ansatte i små stillingsbrøker, noe som 
medfører at mange ansatte arbeider på ulike avdelinger/steder i 
kommunen. Dette kan medføre økt smitterisiko.

3.2.7 Varsler kommunale helse- og omsorgstjenester

Tidligere har vi beskrevet hvilke tjenesteområder varslene omhandlet. I 
det følgende har vi oppsummert innholdet i varslene som gjaldt 
primærhelsetjenesten.   

«82 sykehjem sa ja til å 
delta i undersøkelsen, 
og de fikk svar fra 93 
avdelingsledere.»
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3.2.7.1 Fastlege/allmennlege 
To varsler beskrev at smittevernhensyn medførte at pasienter fikk utsatt 
kontroll av medisinsk tilstand eller kronisk sykdom. Pasientene fikk 
senere komplikasjoner på grunn av manglende justering av medikasjon. 
I tillegg var fastlege involvert i noen av de legevaktrelaterte hendelsene. 

3.2.7.2 Sykehjem 
De tre varslene som gjaldt sykehjem, var varslet fra pårørende. Disse 
hendelsene omhandlet at de som pårørende ble forhindret fra å bistå 
sine nære på grunn av besøksrestriksjoner begrunnet i 
smittevernhensyn. Ifølge varslerne medførte dette forverring av 
sykdomstilstand hos beboerne og i to tilfeller død.

3.2.7.3 Hjemmetjenesten 
To varsler var knyttet til brukere av hjemmetjenester. Disse varslene 
beskrev forhold relatert til endringer i organisering av tjenester og uklar 
samhandling som følge av smitteverntiltak. 

3.2.7.4 Kommunal omsorgsbolig 
To varsler gjaldt forhold for beboere ved kommunal omsorgsbolig. 
Begge varslene inneholdt beskrivelse av at smitteregime medførte 
forlenget ventetid før korrekt undersøkelse og behandling ble iverksatt.

3.2.8 Kommunale helse- og omsorgstjenester 

Innhold: Kommunenes årlige rapporteringer til Helsedirektoratet gir 
data om blant annet fastlegetjenester, legevakttjenester, aktivitet i 
helsestasjons- og skolehelsetjeneste, psykisk helse- og rusarbeid, 
sykehjem og hjemmetjenester og om årsverk for helsefaglige 
yrkesgrupper i kommuner. Tallene er kilde til publisering av Nasjonale 
kvalitetsindikatorer (15). Vi presenterer her noen utvalgte 
kvalitetsindikatorer.

Relevans: Årlige data fanger ikke opp endringer på kort sikt og i 
avgrensede perioder. Tall for 2020 vil ikke være klare for publisering før 
i 2021, så vi har ingen tall som kan belyse konsekvensene av pandemien 
på kort sikt. Tallgrunnlaget fra kommunenes årlige rapporteringer til 
staten kan på lengre sikt brukes til å si om pandemien gir midlertidige 
eller varige endringer i tilbudet. 

De utvalgte kvalitetsindikatorene der vi foreløpig bare har tall fra 2019, 
kan gi grunnlag for å analysere sårbarhet knyttet til håndtering av 
eventuelle kommende smitteutbrudd i ulike kommuner. Kommuner   

3   Resultater
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med en lav andel faglærte i de kommunale helsetjenestene, kan være 
mer sårbare i en pandemisituasjon. Videre kan 2019-tallene for ulike 
kvalitetsindikatorer i sykehjem si noe om tilgang til fagkompetanse og 
kvaliteten på oppfølging av eldre i institusjon. Dette kan påvirke evnen 
til å håndtere en ekstraordinær situasjon, som smitteutbrudd under en 
pandemi.

Årsverk med fagutdanning i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 

Indikatoren viser andelen årsverk i helse- og omsorgstjenesten som har 
helse- og sosialfaglig utdanning (16). Indikatorens datakilde er 
Kommunesektorens organisasjon og Arbeidsgiver- og 
arbeidstakerregisteret. 

I 2019 var andelen årsverk 78 prosent. Det er noe variasjon mellom 
fylker, fra 82 prosent i Aust-Agder til 71 prosent i Trøndelag. Variasjonen 
mellom kommuner er betydelig større. I Bokn kommune i Rogaland 
hadde 98 prosent av personalet fagutdanning, mens i Karasjok hadde 53 
prosent fagutdanning.

Sykehjemsbeboere som har fått legemiddelgjennomgang siste 12 
måneder

Definisjon: «Indikatoren viser hvor stor andel av beboere på 67 år og 
eldre på langtidsopphold i sykehjem som har fått en 
legemiddelgjennomgang siste 12 måneder» (17). 

Om denne indikatoren skriver Helsedirektoratet: «Stadig flere eldre har 
mange sykdommer og bruker flere legemidler samtidig. Ved å bruke 
flere legemidler samtidig øker sannsynligheten for feilmedisinering, 
unødvendig bruk og uheldige kombinasjoner. Eldre er særlig sårbare for 
bivirkninger og legemiddelrelaterte problemer, og undersøkelser viser 
at tre av fire pasienter i sykehjem har ett eller flere legemiddelrelaterte 
problemer.» (…) «Målet med en legemiddelgjennomgang er å sikre at 
den enkelte pasient oppnår god effekt av legemidlene samtidig som 
risiko for uheldige virkninger minimaliseres og håndteres.»

Helsedirektoratets presentasjon av resultater: «På landsbasis i 2019 har 
58 prosent av beboere 67 år og eldre på langtidsopphold i institusjon 
hatt legemiddelgjennomgang i løpet av de siste 12 månedene.» (…) Det 
er variasjoner mellom de ulike fylkene og stor spredning mellom 
kommuner. Oslo fylke har høyest andel beboere som har fått 
legemiddelgjennomgang i 2019 med 90 prosent. Telemark har lavest 
andel med 38 prosent.» I Bygland kommune hadde 100 prosent fått 
legemiddelgjennomgang siste året, mens Stavanger kommune lå på 
bunn med 11 prosent.   
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Sykehjemsbeboere vurdert av lege siste 12 måneder 

Indikatoren viser om langtidsbeboere på sykehjem har blitt vurdert eller 
behandlet av lege siste 12 måneder (18). Helsedirektoratet beskriver 
denne indikatoren slik: «Det er en målsetting at alle sykehjemsbeboere 
mottar legetjenester av god kvalitet. En indikasjon på om legetjenesten 
er av god kvalitet er om sykehjemsbeboeren jevnlig vurderes av lege. 
Denne indikatoren viser hvorvidt dette skjer.»

I 2019 ble 68 prosent av sykehjemsbeboere vurdert av lege siste 12 mnd. 
I 2010 var tallet 40 prosent. Det er stor variasjon mellom fylkene; Oslo 90 
prosent, Finnmark 51 prosent. På kommunenivå er variasjonen 
betydelig større, med Bygland kommune på topp med 100 prosent, mens 
Målselv på bunn, der 17 prosent hadde fått legetilsyn siste år.

Sykehjemsbeboeres legetimer per uke 

Indikatoren viser gjennomsnittlig antall legetimer per uke per beboer i 
sykehjem (19). Om denne indikatoren: «Mange beboere i sykehjem har 
et stort behov for helsehjelp i form av utredning og diagnostikk, 
sykdomsovervåking, hjelp i akutte sykdomsfaser, behandling, 
rehabilitering og pleie.»

Helsedirektoratet beskriver tallene slik: «På landsbasis var antall 
legetimer per uke per beboer i sykehjem på 0,55 timer i 2019. Det er en 
del variasjon mellom fylker og mellom kommuner innad i fylker. 
Buskerud lå høyest med 0,71 timer per uke per beboer i sykehjem, 
mens Aust-Agder lå lavest med 0,41 timer.» Levanger kommune på topp 
hadde 2,81 legetimer per uke per beboer, mens Meråker på bunn hadde 
0,12. 

3.3 Somatiske spesialisthelsetjenester 

For å vurdere om og hvordan behandlingskapasiteten innen somatisk 
spesialisthelsetjeneste kan ha blitt endret under koronapandemien, har 
vi gått gjennom Helsedirektoratets statistikk om aktivitet, ventetider og 
frister (4) og rapporten «Aktivitetsutvikling i juni og juli 2020» (7). Dette 
kan gi oss grunnlag for å vurdere behov for tilsynsmessig oppfølging for 
å bidra til at befolkningen får nødvendig og forsvarlig helsehjelp. I tillegg 
gir det tjenestene et grunnlag for å følge med på og forbedre egen 
virksomhet. Vi har også sett på data for styringsmål, «passert planlagt 
tid», og indikatoren «tid til tjenestestart» for å vurdere om dette kan 
bidra til å tolke og forklare funnene i ventetidsstatistikken.     

3   Resultater

«I 2019 ble 68 prosent 
av sykehjemsbeboere 
vurdert av lege siste  
12 mnd.»
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3.3.1 Midlertidig forskrift til pasient- og brukerrettighetsloven

Midlertidig forskrift fra 27. mars 2020, endret 27. mai 2020, har blant 
annet gjort at pasienter med fristbrudd ikke har fått rett til å søke 
HELFO om behandling annet sted.  

Midlertidig forskrift gjaldt til 1. oktober 2020. 

Tallene fra NPR som gjengis i rapporten beskriver status som om 
fristene gjelder som normalt.

3.3.2 Aktivitetstall 

Aktiviteten i juni i år var nært opp til eller over nivået i juni 2019 innen 
nesten alle fagområder. Ifølge rapporten «Aktivitetsutvikling i juni og 
juli 2020» (7), var aktiviteten i juni og juli nært opp til eller likt med 2019 
og at tallene for august viser at normalisering fortsetter. Videre står det: 
«Det økte nivået i juni gjenfinnes for de fleste tilstandsgrupper 
(hoveddiagnosegrupper), med et nivå opp til 100 prosent av nivået i 
2019. Unntaket er for sykdommer i åndedrettsystem som både i juni og 
juli har et nivå på ca. 70 prosent av 2019.» 

Som figur 6 viser, økte antall ventende med ca. 19 000 fra april til juli i 
2020. Tilsvarende økte antallet med 11 000 i samme periode i 2019. 
Økningen i antall ventende mellom juli 2019 og juli 2020 var ca. 11 000 
pasienter (figur 6). Forskjellen var noe mindre i august, men tallene er 
ferske og mer usikre. Både antall nyhenviste og antall ordinært 
avviklede sank i mars og april med omtrent 40 prosent, noe som ikke 
skjedde i samme grad i 2019, og som nok bidro til at antall ventende ikke 
økte mer enn det faktisk gjorde. Både antall nyhenviste og antall 
ordinært avviklede var i juli 2020 omtrent på samme nivå som i 2019.   

3   Resultater

«Antall ventende økte 
med ca. 19 000 fra 
april til juli 2020.»
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Figur 6: Antall ventende, avviklede og nyhenviste i somatisk spesialisthelsetjeneste i mars–
august i 2019 og 2020 på Norge totalt

3.3.3 Henvisninger

3.3.3.1 Antall nyhenviste

Med nyhenviste menes antall henvisninger som er vurdert og satt på 
venteliste i løpet av rapporteringsperioden. Avviste henvisninger telles 
ikke som nyhenviste. 

Antall nyhenviste gikk ned i alle regionale helseforetak i månedene 
mars, april og mai 2020 sammenlignet med året før (figur 7). Den største 
nedgangen var i april, antall henvisninger sank kraftigst i Helse Sør-Øst 
med en nedgang fra 51 492 i april 2019 til 30 995 i april 2020 (nedgang 
med 40 prosent). For april varierte nedgangen i de andre helseforetakene 
mellom 35 prosent (Helse Vest) og 42 prosent (Helse Nord). 

I mai 2020 lå antall henvisninger fortsatt lavere enn på samme tid i 
fjoråret (variasjon mellom nedgang på 19 til 24 prosent i de fire 
helseforetakene). I juni og juli var antallet henvisninger tilnærmet likt 
som fjoråret. I august 2020 var antall henvisninger også lavere enn året 
før (variasjon mellom nedgang i 6 til 12 prosent), men det må tas 
forbehold om tallene for august er kvalitetssikret.   
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Figur 7: Antall nyhenviste i somatisk spesialisthelsetjeneste per måned per RHF og nasjonalt

3.3.3.2 Antall ordinært avviklede henvisninger (avviklede kontakter 
som fristen er knyttet til)  

Antall henvisninger som er ordinært avviklet fra ventelisten i 
rapporteringsperioden sank fra februar 2020 til april 2020 over hele 
landet. Den største nedgangen i antall avviklede henvisninger var i 
Helse Nord med 56 prosent nedgang i denne perioden.

For de andre helseforetakene var nedgangen på henholdsvis 41 prosent i 
Helse Vest, 46 prosent i Helse Midt-Norge og 46 prosent i Helse Sør-Øst, 
som også hadde størst nedgang i antall avviklede henvisninger (sank fra 
41 957 i februar til 22 481 i april).

Fra april til juni normaliserte tallene seg igjen for de fleste 
helseforetakene, og utviklingen med nedgang i juli og ny økning i august 
er tilsvarende den i tidligere år, på omtrent samme nivå som 2019. 

3.3.3.3 Avviste henvisninger

Det eneste regionale helseforetaket som konsekvent rapporterer 
månedlige tall for avviste henvisninger i alle sektorer, er Helse Midt-
Norge RHF.

For Helse Midt-Norge RHF ble det i perioden mars, april og mai 2020 
avvist færre henvisninger enn i tilsvarende periode året før. Det tilkom 
en stigning i juni, men en økning i antall avviste henvisninger på 
forsommeren ser ut til å gå igjen i andre år også. For juli 2020 var   
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antallet lavere enn samme måned i 2019, mens tallene for august er 
nokså like for begge år.  

Helse Sør-Øst RHF er det eneste andre foretaket som rapporterer inn 
tall for avviste henvisninger, men ikke med regelmessige, månedlige 
tall. Antall avviste henvisninger i Helse Sør-Øst RHF skiller seg i stor 
grad fra Helse Midt-Norge RHFs rapporterte tall, til tross for større 
befolkningsgrunnlag i Helse Sør-Øst RHF. Helse Midt-Norge RHF 
varierte med månedlige tall mellom 256 og 597 under pandemien mens 
Helse Sør-Øst RHF varierte mellom 11 og 27 i samme periode.

3.3.4 Vurderingstid 

Vurderingstid er antall virkedager fra en henvisning er mottatt i  
spesialisthelsetjenesten til vurderingen er utført og frist til nødvendig 
helsehjelp er satt, eller at pasienten vurderes til ikke å ha rett til 
helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (avvist henvisning). Frist for 
nødvendig helsehjelp er en frist som spesialisthelsetjenesten skal fastsette 
for når medisinsk forsvarlighet krever at en rettighetspasient skal få 
nødvendig helsehjelp.

Tallene viser for det meste små forskjeller i gjennomsnittlig 
vurderingstid mellom de regionale helseforetakene og det er lite 
variasjoner fra tidligere år. Alle lå stort sett godt innenfor 
vurderingsfristen på 10 dager. Det eneste unntaket var Helse Midt-Norge 
der vurderingstiden gikk opp til 11 dager i april, og forble høyere enn for 
de andre RHF-ene i mai (7 dager) og juni (5 dager). Tallene for Helse 
Midt-Norge RHF viser at det i hovedsak var vurderingstiden ved St. 
Olavs Hospital HF som førte til økningen. Tallene har jevnet seg ut for 
de ulike regionene utover sommeren og i august 2020 lå den 
gjennomsnittlige vurderingstiden på tre dager i alle de regionale 
helseforetakene. 

3.3.5 Brudd på vurderingsgaranti 

Brudd på vurderingsgarantien oppstår når henvisningen ikke er vurdert 
innen det antall dager som vurderingsgarantien setter, det vil si innen 
10 virkedager. 

I de fleste helseforetak var antall brudd på vurderingsgarantien i 
perioden mars til august 2020 lavere enn for samme periode i 2019.  
Et unntak var Helse Midt-Norge RHF der antall brudd på 
vurderingsgarantien gikk opp i mars, april og mai med nesten dobbelt så 
høye tall i april og mai 2020 som i 2019 (fra 362 til 660 i april og fra 298 
til 536 i mai). Antallet brudd på vurderingsgaranti var i alle RHF lavere 
enn fjoråret i juni og juli. I august ligger antallet brudd på 
vurderingsgarantien noe høyere enn fjoråret for Helse Vest RHF        

«Alle lå stort sett 
godt innenfor 
vurderingsfristen på 
10 dager.»
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(578, mot 429 i 2019), men det ligger lavere enn fjoråret for de andre 
helseforetakene. Antall brudd på vurderingsgarantien var per august 
2349 (2,5 prosent) totalt for alle fagområder i hele landet.   

3.3.6 Ventetid

Ventetid registreres og presenteres på to ulike måter:

 • Ventetid for avviklede. Antall kalenderdager fra henvisningen 
er mottatt i spesialisthelsetjenesten til pasienten får helsehjelp. 
Beregnes for alle pasienter som er ordinært avviklet. Det vil si 
ventetid til utredning eller behandling startet, med eller uten 
fristbrudd, i rapporteringsperioden. 

 • Ventetid for ventende. Antall kalenderdager fra henvisningen 
er mottatt i spesialisthelsetjenesten til utgangen av 
rapporteringsperioden. Det vil si ventetid der helsehjelpen ikke har 
startet ved rapporteringsperiodens slutt. 

Totalt antall ventende i somatisk spesialisthelsetjeneste i Norge per juli 
2020 var ca. 207 000, i august ca. 204 000. Dette betyr at ved inngangen 
til september i år sto det omtrent 6000 flere på venteliste i somatikken 
enn på samme tid i 2019 (da 198 000 ventende), inkludert henholdsvis 
3200 og 6500 i privat RHF. 

3.3.6.1 Gjennomsnittlig ventetid, ordinært avviklede

En nedgang i planlagt aktivitet i spesialisthelsetjenesten vil påvirke 
antall ventende og ventetiden for pasienter på venteliste til oppstart 
helsehjelp; utredning og/eller behandling. Antall nye henvisninger vil 
også påvirke dette. Ventetiden for pasienter som måles når 
behandlingsforløpet i spesialisthelsetjenesten starter (ordinært 
avviklede), vil også påvirkes av prioritering av pasienter som avvikles. 

I perioden april til juli 2020 var ventetiden i gjennomsnitt markant 
lenger enn den var for pasientene i samme periode året før. Dette gjaldt 
spesielt i mai og juni hvor gjennomsnittet i 2020 var 72 (mai) og 69 dager 
(juni), mot 61 og 59 dager i 2019. I juli var ventetiden litt lavere begge år 
og forskjellen var mindre. Ventetid for ordinært avviklede steg igjen i 
august i alle RHF til høyere nivå enn tidligere år (gjennomsnitt for 
Norge 75 dager i august 2020 mot 69 dager i 2019). 

3.3.6.2 Ventetid for ventende

For personer som fortsatt sto på venteliste i slutten av hver måned var 
forskjellen i ventetid mellom 2019 og 2020 større enn for de ordinært  
avviklede. Forskjellen var litt mindre i juni og juli enn i april og mai.    

Innhold 



35
FØLGE MED OG FØLGE OPP PANDEMIEN – INFORMASJONS- OG KUNNSKAPSKILDER. RAPPORT NR. 2 / 
RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2020

For Norge som helhet var gjennomsnittlig ventetid for de som ventet 
innen somatikk 81 dager i august (figur 8). Helse Nord hadde 91 dager, 
Helse Sør-Øst 84 dager, mens Helse Vest hadde 76 dager og Helse  
Midt-Norge 71 dager. Gjennomsnittlig ventetid, somatikk, for hele   
landet var i august i fjor 71 dager. I februar i år var ventetiden 58 dager. 
Ventetiden for ventende gikk noe ned i juni, men opp igjen i juli. 

Pasienter som hadde frist knyttet til behandling (ikke til utredning) 
hadde i juli ventet i gjennomsnitt 108 dager, lengst for fagområdene 
lungesykdommer og generell indremedisin. Lungesykdommer i Helse 
Nord RHF hadde 207 dager gjennomsnittlig ventetid til start behandling. 
I august var den sunket til 196 dager, mens ventetid for pasienter med 
hjerte- og infeksjonssykdommer hadde steget. Det er ulik praksis 
hvorfor fristen settes til behandling for noen og til utredning for andre. 
Det er mulig at ventetidene for de som har frist til behandling ville vært 
de samme dersom fristen var satt til start utredning. 

Figur 8: Gjennomsnittlig ventetid ventende i somatisk spesialisthelsetjeneste per måned per 
RHF og nasjonalt

3.3.7 Fristbrudd dersom loven var gjeldende

Fristen settes i henhold til pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1b. 
andre ledd, andre punktum: «Spesialisthelsetjenesten skal i løpet av 
vurderingsperioden etter § 2-2 første ledd fastsette en frist for når 
pasienten senest skal få nødvendig helsehjelp. Fristen skal fastsettes i 
samsvar med det faglig forsvarlighet krever.»  

Et fristbrudd oppstår når frist for nødvendig helsehjelp er passert 
og ventetid sluttdato ikke er satt. For ventende telles fristbrudd for 
henvisninger med fristdato før periodeslutt.   
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Fristen gjelder start helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Fristen kan 
settes til «start utredning» for «uavklarte» pasienter og til «start 
behandling» for «avklarte» pasienter. Det er varierende praksis i bruk av 
start utredning/behandling, så tallene for dette må tolkes med spesiell 
forsiktighet. Det rapporteres på antall og andel fristbrudd for ordinært 
avviklede pasienter og andel og antall fristbrudd for pasienter som 
fortsatt venter. Figur 9 viser hvordan antall fristbrudd har utviklet seg 
for ventende og avviklede. Økningen har vært størst for dem som 
fortsatt venter, men også betydelig for ordinært avviklede. Antall 
fristbrudd for avviklede nærmet seg på fjorårets tall i juli, men var 
fortsatt høyt for de som fortsatt venter.

 

Figur 9: Antall fristbrudd på landsbasis for ventende og avviklede i månedene mars–juli i 2019 
og 2020. 

Andelen fristbrudd økte også i alle regionale helseforetak fra februar 
2020 utover våren og nådde en topp i mai 2020, både for ordinært 
avviklede og for ventende. Andelen vil variere med antall avviklede og 
med antall nyhenviste, og vil synke hvis aktiviteten øker, eller hvis 
antallet ventende går opp.   
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3.3.7.1 Fristbrudd, ordinært avviklede

Andel fristbrudd, ordinært avviklede: Antall fristbrudd for ordinert  
avviklede dividert med antall ordinært avviklede. 

Antall fristbrudd for pasienter avviklet fra venteliste økte på landsbasis 
i mars, april og mai 2020 (figur 10). Økningen fortsatte i en viss grad i 
juni (11 304), men antallet fristbrudd for ordinært avviklede halverte seg 
i juli. Antallet slike fristbrudd var noe stigende igjen i august. Det var 5,5 
ganger flere fristbrudd for avviklede fra venteliste i juni 2020 enn i 2019 
og 3,3 ganger flere i juli 2020 enn året før. 

Gjennom hele 2019 lå tallet stabilt på rundt 4 prosent for alle regionale 
helseforetak (figur 11). I Helse Nord økte andelen fra om lag 3 prosent i 
mars 2020 til 28 prosent i juni, sank noe i juli og steg til 24 prosent i 
august. I de øvrige regionale helseforetakene økte andelen til om lag 14 
prosent på det høyeste i mai og juni, og sank deretter til rundt 8–10 
prosent i juli og august. For landet som helhet har andel fristbrudd for 
avviklede ligget på 12–15 prosent fra mai til og med august.

Figur 10: Antall fristbrudd for avviklede per RHF og Norge 
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Figur 11: Andel fristbrudd for avviklede per RHF og Norge 

3.3.7.2. Fristbrudd for ventende, utvikling og variasjoner

Et fristbrudd oppstår når frist for nødvendig helsehjelp er passert 
og ventetid sluttdato ikke er satt. For ventende telles fristbrudd for 
henvisninger med fristdato før periodeslutt. 

Antall fristbrudd for ventende beskriver antall henvisninger der frist for 
helsehjelp er passert uten at pasienten har mottatt helsehjelp. Antallet 
slike fristbrudd for ventende var i februar 2020 drøyt 2000 (figur 12). 
Antallet fristbrudd økte utover våren med en topp i mai. Antall 
fristbrudd gikk noe ned i juni, men økte så igjen i flere regioner i juli. I 
august 2020 var det rapportert inn om lag 18 000 fristbrudd for 
ventende, for landet som helhet. Tilsvarende tall for august 2019 var 
4700. 

For perioden februar til mai 2020 hadde antallet fristbrudd for ventende 
steget mest i Helse Sør-Øst, med en nesten syvdobling fra februar til mai 
(figur 13). Prosentvis var stigningen størst i Helse Nord. I både Helse 
Vest og Helse Midt-Norge økte antall fristbrudd gjennom våren og 
sommeren 2020. Antall fristbrudd for ventende var i august fortsatt 
betydelig høyere enn før pandemien brøt ut.    
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Figur 12: Antall fristbrudd for ventende per RHF og Norge 

Figur 13: Andel fristbrudd for ventende per RHF og Norge 

Det var variasjoner innenfor de enkelte helseforetakene i fristbrudd for 
ventende.

I Helse Nord var andel fristbrudd høyest ved Nordlandssykehuset og 
Helgelandssykehuset med 22 og 23 prosent andel fristbrudd i august, 
mot rundt 1 prosent i februar. I antall var det imidlertid flest ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge med 1694 fristbrudd for ventende i 
august, fulgt av Nordlandssykehuset med 1342 fristbrudd.

I Helse Midt-Norge var det Helse Nord-Trøndelag som lå høyest både i 
andel (12 prosent) og antall (579) fristbrudd i august.  

I Helse Vest lå Helse Stavanger høyt i både andel (11 prosent) og antall 
(1169) fristbrudd i august, på nivå med Helse Bergen (1060) i antall og 
Helse Fonna (11 prosent) i andel fristbrudd for ventende.   
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Helse Sør-Øst har flere helseforetak og større variasjoner, men de som 
utpekte seg med flest fristbrudd i august var i andel Diakonhjemmet (18 
prosent), Sørlandet Sykehus (14 prosent), deretter AHUS, Betanien 
Hospital Skien og Sykehuset i Østfold, som alle ligger på rundt 12 
prosent. Antallet fristbrudd for ventende var størst ved Sørlandet 
Sykehus (1849), AHUS (1749) og Østfold (1317).

Andel fristbrudd per fagområde var i august så høyt som 20 til 30 
prosent i enkelte fagområder, som lungesykdommer, 
fordøyelsessykdommer, barnekirurgi (HSØ), blodsykdommer (Helse 
Nord) og sykelig overvekt (55 prosent i Helse Nord), alle med frist til 
start utredning. 

3.3.7.3 Fristbrudd, variasjoner i fagområder

Antall fristbrudd fordelt på fagområder viser at antallet pasienter som 
venter varierer mellom ulike fagområder. Fagområdene med flest 
fristbrudd for ventende var øre-nese-hals-sykdommer, ortopedisk 
kirurgi, øyesykdommer, fordøyelsessykdommer og lungesykdommer 
(figur 14). 

 

Figur 14: Antall fristbrudd for ventende per 1. august 2020, sortert etter antall fristbrudd per  
fagområde (7)
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3.3.8 Pakkeforløp for kreft

Tabellene viser at andel pasienter behandlet innen standard forløpstid 
har økt i pandemiperioden, men falt noe i juli. Antall nye pasienter i 
pakkeforløpene har gått ned i mars og april, men har tatt seg opp i mai 
og juni (figur 15). Andelen som har fullført innenfor standard forløpstid 
har gått noe ned i juli, men var i hele perioden høyere enn tilsvarende 
tidspunkter i 2019. Andelen har sunket i alle RHF fra juli til august, men 
tallene for august inneholder feil og skal foreløpig ikke brukes. 

 

Figur 15: Andel pasienter behandlet innen standard forløpstid for kreft per måned per RHF og 
totalt

3.3.9 Tid til tjenestestart 

Tid til tjenestestart måler tiden fra sykehuset har mottatt en henvisning 
til en bestemt utredning eller behandling er utført. 

Det som måles er tid fra henvisning er mottatt til utredning eller 
behandling, for eksempel en undersøkelse eller en operasjon, er utført. 
Denne indikatoren måler ikke om fastsatte frister eller «planlagt tid» 
blir overskredet. NPR henter tall fra prosedyrekodene. Tid til 
tjenestestart er mer spesifikk enn passert planlagt tid med hensyn til 
type kontakt, men inneholder ikke informasjon om hva som er normert 
eller planlagt tid for utredningene eller behandlingene. 

En kombinert oversikt over «passert planlagt tid» og «tid til 
tjenestestart» ville gitt mer informasjon om risiko for 
pasientsikkerheten. En slik oversikt kunne rapportert om tidspunkt for 
gjennomføring av prosedyrer og utredninger, i forhold til planlagt tid 
eller frist, og hvor forsinket de eventuelt var.   
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3.3.10  Passert planlagt tid

Registrerer antall og andel som har passert planlagt tidspunkt til neste 
kontakt. Dette gjelder alle typer kontakter, og måler ikke hvor stor 
forsinkelsen er eller hva som ble forsinket. Det er et styringsmål, ikke en 
kvalitetsindikator, men har betydning for å få oversikt over ventende i 
forløp som har startet helsehjelp, med eller uten fristbrudd. Data hentes 
fra pasientadministrative systemer i foretakene. Dataene skal ikke 
tolkes alene, men kan kanskje si noe om presset på kapasiteten i 
pandemiperioden.

Data for andre tertial 2020 er ventet i slutten av oktober, og de vil 
kanskje si mer om eventuelle effekter av pandemien og koronatiltakene 
enn tall for første tertial som bare delvis ble berørt av pandemien. I 
første tertial ble det målt en økning av andel av «passert planlagt tid» 
fra 10 til 14 prosent på landsbasis. 

3.3.11 Tilbudet til barn med behov for habiliteringstjenester

Helsetilsynet gjennomførte 5. juni 2020 en undersøkelse om hvorvidt 
tilbudet til barn og unge i somatisk spesialisthelsetjeneste har vært 
påvirket av koronapandemien. Vi sendte et spørreskjema til 20 
barneavdelinger og 20 føde/barselavdelinger. Avdelingene ble bedt om å 
besvare spørsmål vedrørende situasjonen for barn og familier under 
pandemien. De ble også bedt om å distribuere spørreskjema til familier 
som var innlagt på føde/barselavdelinger, foreldre som hadde barn med 
kreftsykdom, foreldre med syke nyfødte barn og foreldre med barn som 
mottok habiliteringstjenester. Vi mottok svar fra 18 av 20 
barneavdelinger og 18 av 20 føde/barselavdelinger, i tillegg til svar fra 
151 familier, herunder 26 foreldre/familier som mottok tjenester fra 
habiliteringstjenesten. 

Alle de 16 avdelingene som svarte på spørsmål om 
habiliteringstjenesten, anga at tilbudet var blitt redusert, og ni av 16 
mente at dette hadde hatt negativ betydning for barna. Barn kan med 
dette ha fått utsatt utredning, diagnose og planer for tjenester i 
kommunene. To avdelinger oppga at negative konsekvenser i høy grad 
fremdeles var til stede pr. juni 2020, mens tolv av 16 mente at situasjonen 
hadde bedret seg noe. Åtte av 26 familier svarte at pandemien hadde 
medført forsinkelser og/eller reduserte tjenester som har eller kan ha   
hatt betydning. Flere av foreldrene med barn som fikk 
habiliteringstjenester, påpekte at å undersøke kommunale tjenester for 
disse barna ville gitt en enda større forståelse av eventuell negativ   
påvirkning av koronapandemien enn en undersøkelse i 
spesialisthelsetjenesten. Undersøkelsen publiseres som Rapport fra 
Helsetilsynet 4/2020.   
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3.3.12  Varsler fra somatisk spesialisthelsetjeneste 

Som tidligere presentert har Helsetilsynet mottatt seks varsler som 
omhandlet somatisk spesialisthelsetjeneste der koronarelaterte forhold 
var beskrevet.   

Kort beskrivelse av de sakene der vi har vurdert det til at 
pandemisituasjonen spilte en betydelig rolle: 

 • Brudd på smittevernreglene i sykehuset i intervallet mellom Covid-
test ble tatt og til svaret forelå.

 • Forsinket hjerte-lunge-redning som følge av at pasienten lå på 
en nyopprettet koronapost der rutinene ikke synes å ha vært helt 
etablerte. 

 • Lang responstid på telefon til AMK.

 • Hendelse på ambulanse knyttet til bruk av smittevernutstyr/
beskyttelse for ambulansepersonalet (HMS-hendelse, ikke 
pasientskade). 

3.4 Psykisk helsevern og rusbehandling

I det følgende presenterer vi aktivitetstall i spesialisthelsetjenesten 
innen helsetjenesteområdene psykisk helsevern barn og unge (PHBU), 
psykisk helsetjeneste voksne (PHV) og rusbehandling.  

3.4.1 Psykisk helsevern barn og unge

3.4.1.1 Henvisninger

Antall nyhenviste
Med nyhenviste menes antall henvisninger som er vurdert og satt på 
venteliste i løpet av rapporteringsperioden. Avviste henvisninger telles 
ikke som nyhenviste. 

Antall nyhenviste gikk ned ved alle RHF-ene fra februar 2020 til april 
2020, antallet steg igjen i mai og juni, mens det ble færre nyhenviste i 
juli og august, tilsvarende sommeren 2019 (figur 16).    

 

«Lang responstid på 
telefon til AMK.»
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Figur 16: Antall nyhenviste innen PHBU per måned per RHF og totalt

Avviste henvisninger
Dette er henvisninger kodet med «Pasienten har ikke behov for 
helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (kode 5 i Rett til helsehjelp), i 
rapporteringsperioden». 

I perioden juni 2019–august 2020 er avviste registreringer kun registrert 
i Helse Midt-Norge RHF. Det var flest avviste henvisninger i juni 2020 
(figur 17). 

 

Figur 17: Henvisninger innen PHBU per måned i Helse Midt-Norge RHF – avviste henvisninger 
og henvisninger der pasienten ble vurdert å ha rett til helsehjelp 

3.4.1.2 Vurderingstid

Vurderingstid er antall virkedager fra en henvisning er mottatt i 
spesialisthelsetjenesten til fristdato. Frist for nødvendig helsehjelp er 
en frist som spesialisthelsetjenesten skal fastsette for når medisinsk 
forsvarlighet krever at en rettighetspasient skal få nødvendig helsehjelp. 
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Det var små forskjeller mellom RHF-ene med hensyn til gjennomsnittlig 
vurderingstid (tabell 4). 

3.4.1.3 Ventetid

Med ventende menes antallet som venter på helsehjelp på et gitt 
tidspunkt eller antallet som ikke har en ventetid-sluttdato/kode ved 
periodeslutt. Alle ventende telles ved avslutningen av den gjeldende 
rapporteringsperiode. 

Ventetid for ventende
Ventetid for ventende er antall kalenderdager fra henvisningen er mottatt 
i spesialisthelsetjenesten til utgangen av rapporteringsperioden.

På landsbasis ser vi at det har vært relativt stabil ventetid for ventende i 
perioden januar 2019 til februar 2020, med 30–40 dagers ventetid hver 
måned. Helse Nord RHF hadde en økning i gjennomsnittlig ventetid fra 
mars til juli 2020. I august ser vi en reduksjon, og ventetiden var da i 
nærheten av landsgjennomsnittet (figur 18). Som tabell 5 viser, var det 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF som i størst grad bidro til både 
økningen og reduksjonen i Helse Nord RHF i denne perioden. 
Finnmarkssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF lå også over 
landsgjennomsnittet i store deler av perioden. 

Ellers ser vi at Sykehuset Østfold HF og Sykehuset Innlandet HF lå over 
landsgjennomsnittet i de siste månedene, mens Oslo 
universitetssykehus HF og Privat Sør-Øst HF har ligget over  
landsgjennomsnittet de fleste måneder. Vi kan ikke se noe tydelig 
endringsmønster i koronaperioden for disse foretakene.   

Tabell 4  Gjennomsnittlig vurderingstid (antall virkedager) per måned per RHF innen PHBU

RHF
Jun 
19

Jul  
19

Aug 
19

Sep 
19

Okt 
19

Nov 
19

Des 
19

Jan 
20

Feb 
20

Mar 
20

Apr 
20

Mai 
20

Jun 
20

Jul 
20

Aug  
20

Helse Nord 
RHF

6,2 6,2 4,6 5,7 5,3 4,6 5,3 5,7 5,0 6,2 5,3 5,2 4,9 12,4 4,7

Helse Vest 
RHF

5,3 4,4 5,4 4,5 4,4 4,4 5,1 5,1 4,8 5,1 4,6 4,4 4,7 5,4 3,7

Helse Midt-
Norge RHF

1,2 3,8 1,4 0,9 2,5 0,6 0,7 4,6 0,4 0,6 0,9 1,1 0,6 5,6 5,2

Helse Sør-
Øst RHF

5,0 4,6 4,0 4,4 6,7 4,6 4,9 5,2 5,0 5,3 4,8 5,2 5,3 7,2 4,6
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Figur 18: Gjennomsnittlig ventetid for ventende per måned og HF innen PHBU
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Tabell 5   Gjennomsnittlig ventetid for ventende innen PHBU (antall virkedager) per måned per 
RHF, HF og nasjonalt. Røde tall indikerer ventetid over landsgjennomsnittet per måned

Jun 
19

Jul  
19

Aug 
19

Sep 
19

Okt 
19

Nov 
19

Des 
19

Jan 
20

Feb 
20

Mar 
20

Apr 
20

Mai 
20

Jun 
20

Jul 
20

Aug  
20

Helse Nord RHF 43 55 47 35 34 36 48 45 42 51 66 70 67 80 43

Finnmarkssykehuset 
HF

33 37 36 30 28 27 38 39 52 43 54 40 63 67 53

Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF

35 47 45 39 39 43 54 53 45 61 82 94 93 107 44

Nordlandssykehuset 
HF

48 60 59 37 30 33 50 39 36 40 52 54 28 53 43

Helgelandssykehuset 
HF

67 80 34 23 28 30 34 26 24 36 30 27 21 33 22

Privat Nord HF 14 25 56 85 116 146

Helse Vest RHF 25 37 32 23 22 21 29 24 27 30 35 27 22 36 29

Helse Stavanger HF 29 40 35 27 23 23 32 26 28 31 34 23 24 39 33

Helse Fonna HF 28 40 35 24 26 20 32 26 28 34 37 22 16 34 17

Helse Bergen HF 18 29 23 19 18 19 24 16 29 26 33 34 23 34 26

Helse Førde HF 24 40 36 19 23 23 30 24 24 28 40 29 20 32 35

Privat Vest HF 18 36 13 17 12 21 30 24 21 24 14 38 14 25

Helse Midt-Norge RHF 29 41 48 34 32 30 35 32 32 38 40 31 23 40 45

St. Olavs Hospital HF 23 30 28 23 21 22 28 23 24 27 28 25 18 29 27

Helse Nord-Trøndelag 
HF

35 52 61 44 43 41 45 39 36 47 53 40 28 46 60

Helse Møre og  
Romsdal HF

28 45 57 38 34 32 37 38 40 43 44 33 24 46 53
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Helse Sør-Øst RHF 34 47 41 30 29 27 34 32 31 36 40 33 27 41 41

Vestre Viken HF 28 39 29 23 23 26 38 33 30 37 41 31 20 36 26

Lovisenberg diakonale 
sykehus AS

22 36 45 25 31 36 35 35 38 32 40 32 23 39 40

Diakonhjemmet  
sykehus AS

15 30 19 15 17 14 17 15 14 22 12 16 14 22 15

Akershus universitets- 
sykehus HF

33 47 31 24 24 26 34 32 27 36 39 32 24 34 44

Sykehuset Innlandet 
HF

39 50 51 32 32 30 35 33 35 41 53 45 38 49 54

Sykehuset Østfold HF 38 47 33 24 23 27 33 32 32 33 40 43 36 48 51

Sørlandet Sykehus HF 21 41 31 20 22 20 30 22 26 36 32 24 21 36 29

Sykehuset i Vestfold 
HF

31 45 33 25 24 23 32 28 30 27 27 15 19 32 29

Sykehuset Telemark 
HF

35 31 22 20 23 23 27 22 26 29 25 21 32 28 27

Oslo universi-
tets-sykehus HF

50 65 72 71 67 34 43 39 42 44 44 34 29 60 45

Privat Sør-Øst HF 60 70 66 91 68 98 183 1183 118 122 110

Norge totalt 33 45 41 30 29 28 36 32 32 38 43 37 32 46 40

3.4.1.4 Fristbrudd for ventende

Et fristbrudd oppstår når frist for nødvendig helsehjelp er passert 
og ventetid sluttdato ikke er satt. For ventende telles fristbrudd for 
henvisninger med fristdato før periodeslutt. 

Som figur 19 viser, var det på landsbasis en økning i antall fristbrudd i 
perioden februar til april 2020, deretter var det variasjon mellom 83 og 
123 fristbrudd per måned fram til august (rundt 4 prosent) (figur 20). 

Helse Nord RHF hadde en jevn økning i antall fristbrudd fra januar til 
juli 2020, men med en sterk nedgang i august 2020. Helse Sør-Øst RHF 
hadde en økning i mars og april, en nedgang i mai og juni, mens det 
igjen var en økning i juli og august. I Helse Vest RHF var det ikke 
registrert mer enn 10 fristbrudd noen av månedene i denne perioden. I 
Helse Midt-Norge RHF har det vært relativt stabilt med i underkant av 
20 fristbrudd per måned i hele perioden.

Fristbrudd for ventende i Helse Midt-Norge RHF kom i hovedsak fra 
Helse Nord-Trøndelag HF. I august 2020 var det her 19 fristbrudd (20 
prosent).

I Helse Sør-Øst RHF var det i perioden mars–mai flest fristbrudd ved 
Sykehuset Innlandet HF, med mellom 14 og 32 fristbrudd per måned i 
perioden mars–august 2020 (7–16 prosent). Ved Sykehuset Østfold HF 
var det 12–14 fristbrudd per måned i april–august (7–9 prosent).   

Innhold 
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Den største andelen blant fristbruddene i Helse Nord RHF skjedde ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF. Her var antall fristbrudd for    
ventende økende fra februar til juli 2020; mellom 15 og 64 i per måned. I 
mai, juni og juli 2020 utgjorde dette henholdsvis 26, 23 og 29 prosent. 
Det var ingen opplysninger om august 2020.

Figur 19: Antall fristbrudd ventende per måned per RHF innen PHBU

 

Figur 20: Andel fristbrudd ventende per måned, RHF og nasjonalt innen PHBU

3.4.1.5 Varsler som omhandlet psykisk helsevern barn og unge

Helsetilsynet har mottatt fire varsler fra psykisk helsevern barn og unge. 
Disse beskrev følgende forhold:

 • Avslag på søknad om behandling på BUP. Alternativ oppfølging ikke 
iverksatt på grunn av korona. 

 • Depresjon. Selvmordstanker, overdose som krevde 
sykehusinnleggelse. Etter utskrivning ble det gjennomført 
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konsultasjoner med BUP per telefon. Deretter ny 
overdoseinnleggelse.

 • Behandling/konsultasjoner delvis per video og telefon av ungdom 
med flere gjennomførte selvmordsforsøk.

 • Forverret tvangstanker og økt isolasjon på grunn av korona. 

3.4.2 Psykisk helsevern voksne

3.4.2.1 Henvisninger

Antall nyhenviste
Med nyhenviste menes antall henvisninger som er vurdert og satt på 
venteliste i løpet av rapporteringsperioden. Avviste henvisninger telles 
ikke som nyhenviste. 

Antall nyhenviste gikk ned i alle RHF-ene fra februar 2020 til april 2020. 
I mai og juni var det noe flere nyhenviste, mens det igjen var noe færre i 
juli og august 2020 (figur 21). Det finnes ikke tall på nasjonalt nivå.

Figur 21: Antall nyhenviste per måned per RHF innen PHV

Avviste henvisninger
Dette er henvisninger kodet med Pasienten har ikke behov for 
helsehjelp i spesialisthelsetjenesten (kode 5 i Rett til helsehjelp) i 
rapporteringsperioden. 

I perioden juni 2019 – august 2020 var avviste henvisninger kun 
registrert ved Helse Midt-Norge RHF og Diakonhjemmet sykehus. Det er 
uklart hva som er årsaken til at avviste henvisninger kun er registrert 
ved disse virksomhetene. 

Disse fordeler seg som vist i tabell 6.   
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3.4.2.2 Vurderingstid

Vurderingstid er antall virkedager fra en henvisning er mottatt i  
spesialisthelsetjenesten til vurderingsdato er satt (= faktisk dato for  
ferdig vurdert henvisning).

Det var små forskjeller mellom RHF-ene med hensyn til gjennomsnittlig 
vurderingstid (tabell 7). Vi ser ingen endring i koronaperioden. 

3.4.2.3 Brudd på vurderingsgarantien

Brudd på vurderingsgarantien beregnes for nyhenviste med 
vurderingsdato som kommer mer enn 10 virkedager etter 
ansiennitetsdato (=den første mottaksdato for en henvisning i kjeden av 
mottaksdatoer i offentlig spesialisthelsetjeneste, inkludert private som 
har avtale med det offentlige og som omfattes av rett til fritt sykehusvalg). 

Antall brudd på vurderingsgarantien varierte fra måned til måned ved 
alle RHF-ene (tabell 8). Det har ikke vært noen tydelig økning de siste 
månedene. Når det gjelder antall nyhenviste totalt, er det et fåtall 
pasienter som har opplevd brudd på vurderingsgarantien. I august 2020 
var dette 2,3 prosent.   

Tabell 6   Antall avviste henvisninger per måned innen PHV per HF i Helse Midt-Norge RHF og ved 
Diakonhjemmet sykehus HF

RHF
Jun 
19

Jul  
19

Aug 
19

Sep 
19

Okt 
19

Nov 
19

Des 
19

Jan 
20

Feb 
20

Mar 
20

Apr 
20

Mai 
20

Jun 
20

Jul 
20

Aug  
20

St. Olavs  
Hospital HF

128 84 90 120 136 150 122 140 140 117 90 108 146 78 90

Helse Nord- 
Trøndelag HF

43 36 43 51 82 58 49 71 74 39 25 43 47 23 45

Helse Møre og 
Romsdal HF

50 29 28 39 43 30 20 42 22 12 18 28 31 28 29

Diakonhjemmet 
sykehus AS

44 35 19 34 46 44 53 66 74 66 49 53 60 32 36

Tabell 7   Gjennomsnittlig vurderingstid (antall virkedager) per måned og RHF innen PHV

RHF
Jun 
19

Jul  
19

Aug 
19

Sep 
19

Okt 
19

Nov 
19

Des 
19

Jan 
20

Feb 
20

Mar 
20

Apr 
20

Mai 
20

Jun 
20

Jul 
20

Aug  
20

Helse Nord  
RHF

5,2 4,5 4,2 4,8 5,4 4,6 5,2 4,7 5,4 5,8 7,2 4,6 5,1 4,9 6,9

Helse Vest  
RHF

5,1 4,8 4,0 4,3 4,9 5,0 4,9 4,7 4,5 5,5 4,6 4,7 5,2 4,3 4,4

Helse Midt-
Norge RHF

3,3 4,6 3,1 3,3 2,7 1,8 1,5 3,2 1,6 2,4 8,3 0,8 2,0 1,5 2,7

Helse Sør-Øst 
RHF

5,1 4,2 3,4 4,2 4,5 4,8 5,4 5,5 5,3 5,4 5,1 4,2 4,6 3,9 4,0
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3.4.2.4 Ventetid

Med ventende menes antallet som venter på helsehjelp på et gitt 
tidspunkt eller antallet som ikke har en ventetid-sluttdato/kode ved 
periodeslutt. Alle ventende telles ved avslutningen av den gjeldende 
rapporteringsperiode. 

Ventetid for ventende
Ventetid for ventende er antall kalenderdager fra henvisningen er mottatt 
i spesialisthelsetjenesten til utgangen av rapporteringsperioden.

Som figur 22 viser, har Helse Nord RHF ligget over landsgjennomsnittet 
i hele denne perioden. Her har det stort sett vært økende ventetid for 
ventende fra februar til august 2020. 

Figur 22: Gjennomsnittlig ventetid for ventende per måned per RHF og Norge innen PHV

Gjennomsnittlig ventetid for ventende varierte mellom HF-ene. Tabell 9 
viser de HF-ene som gjennomgående hadde en ventetid over 
landsgjennomsnittet. I vedlegg 2 er dette presentert for alle HF-ene.   

Tabell 8   Antall brudd vurderingsgarantien innen PHV
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Jul  
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Jan 
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20
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Jul 
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Aug  
20

Helse Nord  
RHF

14 10 11 11 12 18 26 30 14 10 17 12 37

Helse Vest  
RHF

31 23 14 22 58 43 25 27 27 39 19 43 33 22 31

Helse Midt-
Norge RHF

12 13 24 16

Helse Sør-Øst 
RHF

73 75 34 55 109 99 131 210 164 193 67 37 86 51 55
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Fristbrudd for ventende
Et fristbrudd oppstår når frist for nødvendig helsehjelp er passert 
og ventetid sluttdato ikke er satt. For ventende telles fristbrudd for 
henvisninger med fristdato før periodeslutt. 

På landsbasis var det økning i både antall og andel fristbrudd for 
ventende fra februar til april 2020, med en nedgang fra april til juni og 
de påfølgende månedene (figur 23 og 24). Helse Nord RHF har hatt den 
største økningen i antall fristbrudd for ventende fra mars til august 
2020. Den største andelen blant fristbruddene i Helse Nord RHF skjedde 
ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (24–36 prosent), ved 
Nordlandssykehuset HF (27–36 prosent) og Privat Nord HF (14–36 
prosent).

Fristbrudd for ventende i Helse Midt-Norge RHF var i hovedsak 
registrert i Helse Møre og Romsdal HF. I perioden april–juli 2020 
utgjorde dette 9–16 prosent. 

I Helse Sør-Øst RHF var det i perioden mars-juli flest fristbrudd for 
ventende ved Sykehuset Østfold HF. Andel fristbrudd var der mellom 7 
og 10 prosent i perioden april–august 2020.   

Tabell 9   Ventetid for ventende, gjennomsnittlig antall dager nasjonalt og per helseforetak for 
helseforetak som gjennomgående hadde en ventetid over landsgjennomsnittet

RHF Jun 
19

Jul  
19

Aug 
19

Sep 
19

Okt 
19

Nov 
19

Des 
19

Jan 
20

Feb 
20

Mar 
20

Apr 
20

Mai 
20

Jun 
20

Jul 
20

Aug  
20

Finnmarks-sykehuset 
HF

51 41 44 41 36 40 52 48 46 49 69 66 53 57 59

Universitets-sykehuset 
Nord-Norge HF

45 52 46 43 41 42 51 55 56 58 60 68 65 78 78

Nordlands-sykehuset 
HF

74 80 86 81 69 66 77 78 61 65 69 67 68 73 86

Privat Nord HF 105 196 132 153 169 187 192 123 134 114 142 194 198 216 186

Helse Stavanger HF 41 46 47 44 38 43 48 45 48 51 57 49 42 46 43

Helse Møre og  
Romsdal HF

39 50 53 39 38 36 45 41 40 52 59 50 44 53 54

NKS Olaviken  
alderspsyk. Sykehus

13 23 67 15 17 13 23 18 14 45 24 70 54 12

Sykehuset Østfold HF 50 54 48 42 39 40 50 47 40 49 55 55 54 59 54

Privat Sør-Øst HF 81 89 95 88 86 74 71 126 108 92 82 84 74 82 97

Gjennom-snitt Norge 40 48 44 36 35 35 43 39 37 44 50 45 40 47 46
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Figur 23: Antall fristbrudd for ventende per måned per RHF og Norge innen PHV

 

Figur 24: Andel fristbrudd ventende per måned per RHF og Norge innen PHV

3.4.2.5 Tvang

Tallene for tvangsinnleggelser og bruk av tvangsmidler vises i tidsserier 
per 1. tertial fra 2013 (tvangsinnleggelser) og 2014 (tvangsmidler) til og 
med 1. tertial 2020. En mulig korona-effekt kan bli kamuflert siden 
korona-pandemien inntrådte i siste del av 1. tertial 2020.    

Tvangsinnleggelser

Antall tvangsinnleggelser har vært relativt stabilt i perioden (figur 25), 
mens andel tvangsinnleggelser viser en svakt stigende tendens fra 2019 
til 2020, særlig i Helse Vest RHF og Helse Sør-Øst RHF (figur 26).   
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Figur 25: Antall tvangsinnleggelser per tertial per RHF og Norge

 

Figur 26: Andel tvangsinnleggelser per tertial per RHF og Norge

Bruk av tvangsmidler
Definisjon: Totalt antall og andel pasienter i døgnbehandling med minst 
ett tvangsmiddelvedtak i måleperioden. Tvangsmidler som kan anvendes 
er: 

 • Mekaniske tvangsmidler som hindrer pasientens bevegelsesfrihet, 
herunder belter og remmer samt skadeforebyggende spesialklær.

 • Kortvarig anbringelse bak låst eller stengt dør uten personale til 
stede.

 • Enkeltstående bruk av korttidsvirkende legemidler i beroligende 
eller bedøvende hensikt.

 • Kortvarig fastholding.
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Ved alle RHF-ene er det en tendens til at det har vært en økende andel av 
pasienter med minst ett tvangsmiddelvedtak de siste årene (figur 28).  
Antall tvangsmidler brukt har vært relativt stabilt (figur 27). I første 
tertial 2020 var det 923 pasienter som hadde minst ett 
tvangsmiddelvedtak, mens det i 1. tertial 2019 var det 856. Andelen har 
økt med 1.1 prosentpoeng i samme tidsintervall.

Figur 27: Antall pasienter i døgnbehandling med minst ett tvangsmiddelvedtak i måleperioden, 
per 1. tertial per RHF og Norge

Figur 28: Andel pasienter i døgnbehandling med minst ett tvangsmiddelvedtak i måleperioden, 
per 1. tertial per RHF og Norge
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3.4.2.6 Selvmord

Foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet viser at det ikke har vært flere 
selvmord i perioden mars til mai 2020 (20). Dette er noe lavere enn for 
de samme tre månedene i perioden 2014 – 2018. Folkehelseinstituttet 
forventer at tallene kan stige noe når det finnes mer fullstendige tall, 
særlig dødsfall som skyldtes ulykker, selvmord og drap. Det har vært 
færre narkotikautløste dødsfall i mars–mai i 2020 enn i de samme 
månedene i 2014–2018. Tallene for hele 2019 er foreløpig ikke 
tilgjengelig.

3.4.2.7 Varsler psykisk helsevern voksne

Som tidligere presentert har varselordningen mottatt 35 varsler som 
omhandlet psykisk helsevern for voksne. I det følgende er innholdet i 
disse varslene kort oppsummert.

 • Pasientatferd/-bekymring 

 - Økende helseangst, forverrede tvangstanker, realitetsbrist.

 - Tilbaketrekking fra behandling/behandler av frykt for å bli 
smittet eller å smitte andre. 

 - Forsterket depresjon på grunn av bortfall av aktivitetstilbud.

 - Forverret depresjon på grunn av økonomiske bekymringer på 
grunn av bortfall av eller permisjon fra jobb.

 • Behandlingstilbud falt bort 

 - Bortfall av tilrettelagt jobb, aktivitetstilbud og støttekontakt-
tilbud pga. korona.

 - Redusert/opphørt behandlingstilbud i psykisk helsevern.

 - Avkortet sykehusinnleggelse i psykisk helsetjeneste pga. korona.

 • Behandling ble utsatt 

 - «I henhold til nye retningslinjer i forbindelse med korona-
situasjonen, ble det ikke satt frist for oppstart av behandling». 
Medførte forsinket oppstart av psykiatrisk behandling.

 - Etter langvarig kontakt innen psykisk helsevern, brøt pasienten 
behandlingstilbudet. Ny behandlingstime ble ikke avtalt pga. 
korona. 

 • Behandlingstilbud endret
 - Mange ansatte i karantene vanskeliggjorde koordinering av hjelp.
 - Behandlerbytte pga. korona.
 - Psykiatrisk akuttpost ble stengt pga. korona. Pasienten følte  

seg avvist.   
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 • Pårørenderelasjon til aktuell pasient 

 - Nær pårørende fikk ikke tillatelse til å være i Norge pga. korona.

 - Pårørende bekymret for pasienten, ble forhindret å bistå 
hjelpetrengende familiemedlem innlagt på omsorgssenter.

 • Samhandling 

 - Avvik fra rutiner for utskrivelse fra psykiatrisk avdeling. Vanskelig 
samhandling mellom ulike nivåer og virksomheter i psykisk 
helsevern. 

3.4.3 Rusbehandling

3.4.3.1 Henvisninger

Antall nyhenviste
Med nyhenviste menes antall henvisninger som er vurdert og satt på 
venteliste i løpet av rapporteringsperioden. Avviste henvisninger telles 
ikke som nyhenviste. 

Figur 29 viser at antall nyhenviste på landsbasis hadde en nedgang i 
perioden januar–april 2020 og en økning i mai og juni. Deretter var det 
noe færre i juli og august.   

Figur 29: Antall nyhenviste innen TSB per måned per RHF og totalt i Norge

Avviste henvisninger
Dette er henvisninger kodet med «Pasienten har ikke behov for 
helsehjelp i spesialisthelsetjenesten» (kode 5 i Rett til helsehjelp), i 
rapporteringsperioden. 

Avviste henvisninger er registrert kun i Helse Midt-Norge RHF og i 
Helse Sør-Øst RHF. I perioden januar 2019–juli 2020 var det registrert   
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mellom 11 og 28 avvisninger per måned i Helse Midt-Norge RHF. Vi ser 
ingen særskilte endringer i koronaperioden. 

For de avviste henvisningene i Helse Sør-Øst RHF har vi ikke 
opplysninger om antall.  

3.4.3.2 Vurderingstid

Vurderingstid er antall virkedager fra en henvisning er mottatt i 
spesialisthelsetjenesten til fristdato. Frist for nødvendig helsehjelp er 
en frist som spesialisthelsetjenesten skal fastsette for når medisinsk 
forsvarlighet krever at en rettighetspasient skal få nødvendig helsehjelp.

Det var små forskjeller mellom RHF-ene med hensyn til gjennomsnittlig 
vurderingstid. Det har ikke vært endringer i koronaperioden. Helse 
Midt-Norge RHF har hatt den største variasjonen mellom månedene. 

3.4.3.3 Brudd på vurderingsgarantien
Brudd på vurderingsgarantien oppstår når henvisningen ikke er 
vurdert innen det antall dager som vurderingsgarantien setter, dvs. 
innen 10 virkedager. Brudd på vurderingsgarantien beregnes for 
nyhenviste med vurderingsdato som kommer mer enn 10 virkedager etter 
ansiennitetsdato.   

Antall brudd på vurderingsgarantien er ikke oppgitt i den månedlige 
statistikken fordi kun tall over 10 blir oppgitt. Det betyr at det er få 
pasienter som opplever brudd på vurderingsgarantien. 

3.4.3.4 Ventetid
Med ventende menes antallet som venter på helsehjelp på et gitt 
tidspunkt eller antallet som ikke har en ventetid-sluttdato/kode ved 
periodeslutt. Alle ventende telles ved avslutningen av den gjeldende 
rapporteringsperiode. 

3.4.3.5 Ventetid for ventende
Ventetid for ventende er antall kalenderdager fra henvisningen er mottatt 
i spesialisthelsetjenesten til utgangen av rapporteringsperioden.

Gjennomsnittlig ventetid for ventende har vært stabil siden januar 2019 
med mellom ca. 30 og 40 dagers ventetid per måned på landsbasis. Alle 
helseregionene lå i nærheten av landsgjennomsnittet i hele perioden. 

Det var noen helseforetak der ventetiden gjennom det meste av perioden 
var lengre enn landsgjennomsnittet. Dette var Akershus 
universitetssykehus HF, Privat Sør-Øst HF og Privat Nord HF.   
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3.4.3.6 Fristbrudd for ventende

Et fristbrudd oppstår når frist for nødvendig helsehjelp er passert 
og ventetid sluttdato ikke er satt. For ventende telles fristbrudd for 
henvisninger med fristdato før periodeslutt. 

Det var færre enn ti fristbrudd for ventende i mange måneder i denne 
perioden. Fullstendige tall vises kun for Helse Sør-Øst RHF og på 
landsbasis. Vi ser ingen tydelig koronaeffekt sammenlignet med 
årstidsvariasjoner i 2019.

I perioden januar 2019 til juli 2020 har antall fristbrudd for ventende i 
Helse Sør-Øst RHF ligget mellom 12 og 28 (5–7 prosent).  Det har ikke 
vært noen økning i pandemiperioden. De fleste fristbruddene kom fra 
Privat Sør-Øst HF. 

Helse Nord RHF hadde en økning i fristbrudd i perioden februar–mai 
2020 (fra seks prosent i februar til 22 prosent i mai). I Helse Nord RHF 
var det 12 prosent fristbrudd i juli 2020, mens det var færre enn ti i juli 
og august. Flest av disse fristbruddene var ved Nordlandssykehuset HF, 
der det var angitt 29–39 prosent fristbrudd i mars–mai 2020. 

3.4.3.7 Varsler relatert til rusbehandling

Som tidligere omtalt har vi mottatt 14 varsler som gjaldt rusbehandling. 
Kort oppsummering av disse sakene:

 • Legemiddelrelaterte forhold

 - Tre saker beskrev overdosedødsfall i forbindelse med at det var 
endrede rutiner for legemiddelutdeling. Brukere fikk utdelt flere 
brukerdoser enn vanlig.

 • Rusmiddelrelaterte forhold 

 - I fem saker var det beskrevet at det var endret rusmiddelstyrke 
og endrede rusmidler i omløp. Brukere ble funnet død, sannsynlig 
overdose i flere av hendelsene.

 • Behandlingstilbud 

 - Fem saker: brukere fikk endret oppfølging fra behandler, 
hjemmebesøk erstattet med telefonkonsultasjon, bruker ble 
tilbudt telefonkonsultasjon, men ønsket ikke dette, endrede 
rammer i psykisk rehabiliteringsprosess medførte at brukeren 
isolerte seg. 

 • Pasient-atferd 

 - Økt tilbaketrekking, pasienter unndro seg behandling.

 • Samhandling/organisering 

 - Smitteverntiltak medførte begrensninger i aktivitetstilbud.   
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 - Uklar samhandling mellom somatisk og psykisk helsetjeneste i 
forbindelse med korona.

 - Endrede permisjonsregler av smittevernhensyn medførte raskere 
utskrivelse.

3.5 E-konsultasjoner

Som tidligere presentert var det en sterk økning i antall 
e-konsultasjoner hos fastlege de to siste ukene i mars og omfanget falt 
gradvis i de påfølgende månedene. Vi har ikke funnet kilder som sier 
noe om samlet bruk av e-konsultasjoner under pandemien i somatisk og 
psykisk spesialisthelsetjeneste. Vi har heller ikke funnet informasjon 
som sier noe om kvaliteten på e-konsultasjonene i koronaperioden.

Konsultasjoner ved hjelp av telefon og/eller video var beskrevet i 24 
varsler fra psykisk helsevern/rusbehandling og i ett varsel fra somatisk 
spesialisthelsetjeneste. Noen fellestrekk i utfordringene som ble 
beskrevet i disse varslene:

 • Krisepregede pasienter medførte at det var utfordrende å snakke per 
telefon.

 • Pasienter fikk tilbud om telefonkonsultasjon og å ta kontakt på eget 
initiativ, men trakk seg unna.

 • Vanskelig å gjennomføre telefonsamtaler på grunn av manglende 
muligheter for pasient/bruker å være alene i hjemmet.

 • Pasienter ønsket ikke telefonkonsultasjoner (språkutfordringer). 

 • Pasient ble bedt om å tolke egne symptomer med veiledning per 
telefon. Alvorlige, livstruende tilstand ble oversett.

Ut fra innholdet i de mottatte varslene kan det se ut som om at 
e-konsultasjoner i særlig grad kan ha hatt negativ effekt i 
akuttsituasjoner innen somatiske helsetjenester og på pasienter med 
behov for psykisk helsehjelp og/eller rusproblemer. 

Helsetilsynet gjennomførte juli/august 2020 en kartlegging ved 17 
sykehus i Norge der de kartla risikovurderinger og avviksmeldinger 
knyttet til bruk av ulike IKT-løsninger, inkludert bruk av 
e-konsultasjoner. Utførte risikovurderinger var først og fremst knyttet 
til konfidensialitet i løsningene, sykehusene sa i mindre grad noe om 
innkalling og kvalitet i helsehjelpen. Kun noen sykehus har vurdert 
tilgjengelighet, forsvarlighet, brukervennlighet og identifisering av rett 
pasient. Få klinikere hadde deltatt i utarbeiding av risikovurderingene 
som ble sendt inn.   

«Helsetilsynet 
forventer at 
virksomhetene gjør 
risikovurderinger 
og etablerer faglig 
fundert praksis for når 
e-konsultasjoner er 
egnet.»
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Ut fra sykehusenes besvarelser synes det altså som om kun få sykehus 
har gjort systematiske risikovurderinger av forsvarlighet i selve 
helsehjelpen som er gitt ved e-konsultasjoner.    
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4 Vurderinger og konklusjoner

Vi oppsummerer her våre funn og vurderinger av disse. Der det er 
hensiktsmessig, omtaler vi konkrete forventninger til tjenestene. Vi 
beskriver også sider ved de ulike tjenestene vi er mest bekymret for 
eller ikke ser grunnlag for bekymring ved. Vurderingene er delt opp 
etter tjenesteområde på samme måte som i resultatdelen. 

4.1 Primærhelsetjenesten 
4.1.1 Tjenester til barn og unge

Antall pasientkontakter hos fastlege og på legevakt var tilbake på 
tilnærmet normalnivå fra mai, men det er fortsatt noe endringer i 
fordelingen av type kontakter. Den største endringen sammenlignet med 
tidligere, er økt bruk av e-konsultasjoner. Det har vært nedgang i antall 
pasienter hos fastlegene blant barn og ungdom sammenliknet med 
samme periode i 2019. Samtidig ser vi at det har vært en økning i antall 
barn og unge med p-diagnoser hos fastlegene etter at pandemien startet, 
sammenliknet med samme periode i 2019. Vi ser økning i alle 
aldersgrupper. Funnene fra fastlegetjenesten kan indikere mer psykisk 
uhelse hos barn og ungdom, men tallmaterialet er begrenset og funnet 
er således usikkert. Samtidig går færre barn og unge totalt til fastlegen, 
noe som sammen med redusert aktivitet i helsestasjonstjenestene til 
barn og unge, gir grunn til bekymring for tjenestetilbudet til sårbare 
barn og unge.

Helsestasjon 0–5 år og helsestasjon for ungdom går i retning av normal 
drift og det er nedgang i antall ansatte som er omdisponert til andre 
oppgaver. Tilgjengeligheten til helsestasjon 0–5 år og helsestasjon for 
ungdom er fremdeles noe redusert sammenlignet med 
normalsituasjonen. Når det gjelder vaksinasjoner, har det vært mest 
etterslep for første dose MMR-vaksine ved 15 måneders alder. Årsakene 
til etterslepet i vaksinasjoner kan være sammensatt, men 
kapasitetsutfordringer på helsestasjonene kan ha vært en medvirkende 
årsak. 

Økningen av testkapasiteten har vært en utfordring for kommunene, og 
selv om man tilstreber å skjerme tjenester til barn og unge, kan det være 
ressursmessig krevende for kommunene å skaffe nok personell til 
smittesporing og testing. Selv om de seneste kartleggingene viser at 
aktiviteten ved helsestasjonstjenestene går mot en normalisering, er at 
det fortsatt risiko for omdisponering av personell ved lokale 
smitteutbrudd. Lokale smittesituasjoner kan derfor medføre endringer 
av tjenestetilbudet. 

Helsetilsynet forventer at kommunene har beredskapsplaner for å 
håndtere eventuelle lokale smitteutbrudd slik at man i størst mulig 
skjermer tjenestene til barn og ungdom.   
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4.1.2 Tjenester til personer med funksjonsnedsettelser

Personer med funksjonshemming melder om bortfall og reduksjon av 
tjenester de er avhengig av, som for eksempel fysioterapi, trening, 
rehabilitering og BPA. Dette kan få store konsekvenser for deres fysiske 
og psykiske helse. Videre er det i denne gruppen rapportert om økt 
ensomhet, nedstemthet og depresjon pga. sosial isolasjon. Dette gir 
grunn til bekymring for konsekvensene for fysisk og psykisk helse, og 
funksjonsevne generelt for denne gruppen. Kartleggingen av 
habiliteringstilbudet til barn ved sykehusene viste at dette tjenestilbudet 
ble rammet i stor grad, og at tilbudet flere steder ennå ikke er tilbake i 
normal drift. Videre ble det fra foreldre rapportert om at tjenestetilbudet 
i kommunene også var negativt påvirket. Barn med behov for 
habiliteringstjenester er en sårbar gruppe. Helsetilsynet mener at det gir 
grunn til stor bekymring at tilbudet til denne gruppen har vært og ser ut 
til fortsatt å være redusert. Vi forventer at både helseforetakene og 
kommunene gjør nødvendige tiltak for å sikre at denne pasientgruppen 
får nødvendig og forsvarlig helsehjelp. 

Vi er nå i en situasjon der lokale smitteutbrudd kan påvirke tjenestene. 
Vi forventer at kommunene har en overordnet oversikt over 
tjenestebehovet til personer med funksjonsnedsettelser, og at de gjør 
risikovurderinger og har beredskapsplaner for hvordan situasjonen skal 
håndteres ved smitteutbrudd og eventuell mangel på personell. Dersom 
det blir behov for å gjøre endringer i tjenestetilbudet, må kommunen 
gjøre individuelle vurderinger av hvilke konsekvenser det får for 
brukerne og iverksette kompenserende tiltak når det er nødvendig. Når 
det må gjøres endringer i tjenestetilbudet må brukerne få nødvendig 
informasjon og mulighet til å medvirke. 

4.1.3 Kommunale omsorgstjenester

Både i hjemmetjenesten og på sykehjem har det vært utfordringer 
knyttet til opplæring i smittevern, bruk av smittevernutstyr og tilgang til 
smittevernutstyr. Videre har mange kommuner mangelfulle planer for å 
sikre tilgang til kvalifisert personell ved ekstraordinære behov, og 
utfordringer knyttet til mange ansatte i små stillinger som jobber på 
ulike avdelinger. Bemanningssituasjonen er en sårbarhetsfaktor og 
redusert tilgang på kvalifisert personell og økt vikarbruk/bruk av 
ufaglærte når fast ansatte må i karantene, kan gi utfordringer. 
Helsetilsynet forventer at kommunene gjør risikovurderinger og har 
konkrete planer for hvordan de skal håndtere eventuell mangel på 
personell ved smitteutbrudd. Små kommuner er særlig sårbare for 
mangel på kompetent personell, og vi forventer at de inngår 
samarbeidsavtaler med nabokommuner når det er formålstjenlig.    
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Tjenestetilbudet til innbyggerne står i fare for å bli endret dersom 
personell blir syke, må i karantene eller det er nødvendig å omdisponere 
personell. Når det er behov for endringer i tjenesten, må kommunen 
gjøre individuelle vurderinger av konsekvensene av endringene, og 
brukerne må få tilstrekkelig informasjon og mulighet til å medvirke. 

Nasjonale kvalitetsindikatorer viser stor variasjon i tilgang på faglært 
arbeidskraft i kommunene og legeressurser på sykehjem. Det er stor 
variasjon mellom kommuner når det gjelder gjennomføring av 
grunnleggende tjenester til beboere på sykehjem som regelmessige 
legeundersøkelser og legemiddelgjennomganger. Her må vi ta forbehold 
om kvaliteten på innrapporterte data, men de store variasjonene som vi 
ser i innrapporterte data, og som har vedvart over år, gir grunn for 
bekymring. Dette kan indikere at det er stor variasjon i kommunene 
sine forutsetninger for å kunne håndtere smitteutbrudd og levere 
forsvarlige tjenester til pasienter og brukere, særlig i ekstraordinære 
situasjoner. Kommuner som kommer dårlig ut på kvalitetsindikatorer 
kan være ekstra sårbare i en pandemisituasjon. Helsetilsynet forventer 
at kommunene bruker tilgjengelige styringsdata til å vurdere sin egen 
virksomhet og at det blir satt i verk forbedring når det er nødvendig. 

Spredning av koronasmitte i sykehjem og i hjemmetjenesten kan skape 
alvorlige og utfordrende situasjoner. Helsen til sårbare eldre trues både 
av koronapandemien og av smitteverntiltakene som skal beskytte dem 
mot alvorlig sykdom og død. Etter første periode av pandemien ser det 
ut til at eldre på sykehjem og hjemmeboende med tjenester i stor grad 
har unngått smitte. Dette tyder på at smittevernet fungerer, men det kan 
også skyldes lavt smittepress. For inngripende og langvarige 
smitteverntiltak kan på den andre siden gi risiko for isolasjon og 
ensomhet, med påfølgende konsekvenser for fysisk og psykisk helse hos 
de eldre. Varsler innkommet til Statens helsetilsyn under pandemien 
kan indikere at smittevernrestriksjoner i enkelte tilfeller kan ha blitt 
praktisert for strengt, med påfølgende negative konsekvenser for 
pasienter og brukere.

4.2 Somatiske spesialisthelsetjenester
4.2.1  Betydelig etterslep av ventende stiller krav til sykehusenes 

prioritering av pasienter

Økte ventetider og flere fristbrudd innebærer en økt risiko for 
pasientsikkerheten. 

Det totale antallet pasienter som venter er ikke mye høyere enn på 
samme tid i fjor. Men ventetiden for dem som venter og andel og antall 
fristbrudd er betydelig økt. Det er grunn til å anta at ventetiden inne i 
pasientforløpene også blir forsinket, men det er sparsomt med    
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tilgjengelig statistikk som kan belyse dette. Mangel på kunnskap om 
konsekvenser for pasientene er det som gir mest grunn til bekymring og 
behov for mer kunnskap.  

Gjennomsnittlig ventetid for ordinært avviklede var i februar i år 62 
dager, og i august 2020 75 dager, mot 69 dager i august i fjor. 
Gjennomsnittlig ventetid for ventende i somatikk var 81 dager i august 
2020, mot 71 dager i august 2019. Antall fristbrudd for de som fortsatt 
ventet økte fra ca. 2000 i månedene før pandemien, til ca. 22 000 i juni. I 
august 2020 var antall fristbrudd fortsatt ca. 18 000, mens tallet i august 
2019 var 4700. Andel og antall fristbrudd for avviklede har også økt 
kraftig i perioden. 

Det totale antall som venter på «start helsehjelp» er ikke vesentlig større 
enn på samme tid i 2019, kun 6000 pasienter eller 2,5 prosent. Noe av 
forklaringen på dette, kan være den kraftige nedgangen i henvisninger i 
mars og april. 

Siden mars har pasienter med fristbrudd ikke hatt rett til få behandling 
annet sted gjennom HELFO. I teorien kan pasienter med fristbrudd i 
mars fortsatt vente på «start helsehjelp» per august. Det samme gjelder 
for «passert planlagt tid». Virksomhetene har plikt til å sørge for at 
pasientene får forsvarlig helsehjelp, og vi forutsetter at de har nødvendig 
oversikt over pasientene som venter. Virksomhetenes evne til å 
identifisere og prioritere pasienter som har størst behov for behandling 
er derfor avgjørende for forsvarligheten. 

4.2.2  «Passert planlagt tid» og «tid til tjenestestart» økte noe i 1. tertial 
2020

Tall for «passert planlagt tid» og «tid til tjenestestart» kan identifisere 
mer detaljerte endringer som kan ha sammenheng med redusert 
kapasitet. 

Tallene sier ikke noe om hvilke typer kontakter det gjelder eller hvor 
lang overskridelsen er. De kan likevel si noe om kapasiteten i tjenesten i 
forløpene etter «start helsehjelp». Det har vært en økning i andel 
«passert planlagt tid» i 1. tertial 2020 i alle RHF. Ettersom 
nedstengningen startet 12. mars, er det kun en tredel av tertialet som 
ble berørt. Tall for 2. tertial er ikke publisert. 

«Tid til tjenestestart» er registrering av prosedyrekoder, der man kan se 
hvor lang tid det går fra ansiennitetsdato til en bestemt prosedyre blir 
foretatt, men ikke om planlagt tid for disse er passert. Slik vi vurderer 
det er det trolig ikke mulig å koble hver prosedyre til «passert planlagt 
tid». Tallene er kun publisert til og med 1. tertial 2020. Vi ser at tallene 
for andel som har passert planlagt tid økte i 1. tertial med 3–6 prosent i 
forhold til foregående tertial. Det foreligger ennå ikke tall for 2. tertial.   
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Statistikk over hvor stor overskridelsen for planlagt tid er, ikke bare 
antall kontakter som har passert tiden, ville gitt mer verdifull 
informasjon. 

4.2.3 Det er forskjeller mellom regionene i ventetider og fristbrudd

Tallene viser en variasjon mellom ulike helseforetak i ventetider og 
fristbrudd. Det kan se ut som at Helse Nord har hatt de største 
utfordringene. Tallene for ventetider og fristbrudd i Helse-Nord var i 
august fortsatt høyere enn i 2019, og Helse Nord har siden mars 2020 
hatt en høyere andel av fristbrudd sammenliknet med de andre 
regionale helseforetakene. 

Når det gjelder forskjeller mellom ulike helseforetak, gir nedbrytning av 
tall på virksomhetsnivå så store fortolkningsmuligheter på grunn av 
funksjonsfordeling og andre bakenforliggende faktorer, at vi ikke har 
gått dypere inn på disse.   

4.2.4 Antall fristbrudd varierer mellom de ulike fagområdene

Det er en variasjon i antall fristbrudd mellom ulike fagområder. I 
perioden mars til juli 2020 hadde følgende fagområder flest fristbrudd; 
øre-nese-hals-sykdommer, ortopedisk kirurgi, øyesykdommer, 
fordøyelsessykdommer og lungesykdommer. Det er vanskelig å si noe 
sikkert om hva dette betyr i en tilsynssammenheng, men den kan være 
et uttrykk for at andre fagområder eller pasientgrupper har blitt 
prioritert. Dette kan også ha vært en nødvendig prioritering. 

4.2.5 Variasjoner i pakkeforløp for kreft

Pasienter som er i pakkeforløp for kreft skal være blant de høyest 
prioriterte pasientene. En nedgang i andel pasienter som gjennomfører 
pakkeforløp innen standard forløpstid vil derfor være særlig 
urovekkende. I perioden fra mars til og med juli har andelen vært over 
måltallet på 70 prosent i alle regioner.  

Aktiviteten i helseforetakene er tilbake på tilnærmet nivå som før 
pandemien. Det er mulig at aktiviteten er tilstrekkelig til at etterslepet 
ikke lenger øker, og kanskje går noe ned. Dersom økende smitte igjen 
påvirker driften av helseforetakene, vil sårbarheten øke ytterligere.    

4   Vurderinger og konklusjoner

«Aktiviteten i 
helseforetakene er 
tilbake på tilnærmet 
nivå som før 
pandemien.»

Innhold 



67
FØLGE MED OG FØLGE OPP PANDEMIEN – INFORMASJONS- OG KUNNSKAPSKILDER. RAPPORT NR. 2 / 
RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2020

4.2.6 Ikke grunn til bekymring for vurderingstid under pandemien

Ut fra tallene har vurderingstid av henvisning og brudd på 
vurderingsgarantien ikke utgjort et stort problem i somatisk 
spesialisthelsetjeneste. Dette vurdert ut fra tallene for gjennomsnittlig 
vurderingstid, som lå på tre dager for alle RHF, godt innenfor kravet til 
ti virkedager. Når det gjelder antall avviste henvisninger, forelå det kun 
tall for somatikk fra Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge. Disse var 
påfallende ulike, med svært lave tall for Helse Sør-Øst og relativt sett 
betydelig høyere tall for Helse Midt-Norge. Betydningen av dette er 
usikker og funnet anses ikke pandemirelatert.

4.2.7 Prehospitale tjenester

Vi har ikke funnet data for de prehospitale tjenester som kan brukes til 
å vurdere konsekvenser av pandemien eller tiltakene i den forbindelse. 
Kvalitetsindikatorene for responstid og tid fra ambulanse på stedet til 
ankomst sykehus er til revisjon og er ikke tilgjengelige. Andre 
indikatorer som kan ha betydning er ikke publisert for 2020, eller kun 
for 1. tertial. Vi forventer at helseforetakene selv har relevante 
styringsdata og følger med på disse.

4.3 Psykisk helsevern og rusbehandling (TSB)
4.3.1 Oppsummering og vurdering

Vi ser følgende endringer i behandlingsaktiviteten i perioden mars–
august 2020: 

 • Antall nyhenviste gikk ned i alle RHF-ene fra februar til april. I mai og 
juni var det noe flere nyhenviste, mens det igjen var en nedgang i juli, 
tilsvarende sommeren 2019.

 • Avviste henvisninger var i hovedsak fra Helse Midt-Norge RHF 
for PHBU og PHV. Vi ser ingen klare endringer av antallet avviste 
henvisninger i koronaperioden.

 • Gjennomsnittlig vurderingstid var relativt likt mellom RHF-ene, og 
det har ikke vært endringer i koronaperioden.

 • Det har ikke vært noen tydelig økning i brudd på vurderingsgarantien 
i koronaperioden.

 • Ventetid for ventende. 

 - Innen PHBU var ventetiden relativt stabil i perioden, med 30–40 
dagers ventetid hver måned. Ventetiden for hele landet var i 
februar i år 32 dager og i august 40 dager. Helse Nord RHF hadde 
en økning i gjennomsnittlig ventetid for ventende fra mars til juli, 

4   Vurderinger og konklusjoner

Innhold 



68
FØLGE MED OG FØLGE OPP PANDEMIEN – INFORMASJONS- OG KUNNSKAPSKILDER. RAPPORT NR. 2 / 
RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2020

men i august gikk ventetiden ned mot landsgjennomsnittet. 

 - Gjennomsnittlig ventetid på landsbasis for PHV var i februar 37 
dager, og i august 46 dager. I Helse Nord RHF har ventetiden økt 
i de fleste helseforetak i perioden mars–august.  Helse Nord RHF 
lå over landsgjennomsnittet i hele koronaperioden. Ved de øvrige 
RHF-ene har ventetiden ligget på samme nivå i hele perioden. 

 - Innen rusbehandling har ventetid for ventende vært stabil 
siden januar 2019 med mellom ca. 30 og 40 dagers ventetid. 
Ingen av de regionale helseforetakene skiller seg vesentlig fra 
landsgjennomsnittet. 

 • Antall fristbrudd for ventende: 

 - Innen PHBU økte antall fristbrudd på landsbasis i perioden 
februar til april, deretter var det variasjon per måned fram til 
august. Helse Nord RHF hadde en jevn økning i antall fristbrudd 
fra januar til juli, men med en sterk nedgang i august. Helse Sør-
Øst RHF hadde en økning i mars og april, en nedgang i mai og juni, 
mens det igjen var en økning i juli og august. 

 - For PHV økte antall fristbrudd på landsbasis fra ca. 300 i februar 
til ca. 600 i april. Deretter gikk det ned til ca. i 400 juni, og har på 
ny økt til rundt 500 i august. Helse Nord RHF har flest fristbrudd 
med over 300 i august. Den største andelen blant fristbruddene i 
Helse Nord RHF skjedde ved Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF og ved Nordlandssykehuset HF. Her har antall fristbrudd for 
ventende vært økende det siste året. I Helse Midt-Norge RHF var 
det særlig Helse Møre og Romsdal HF som hadde fristbrudd. I 
Helse Sør-Øst RHF var det i perioden mars–juli flest fristbrudd for 
ventende ved Sykehuset Østfold HF. 

 - Rusbehandling: Antall fristbrudd for ventende økte på landsbasis 
fra februar til april, deretter var det en nedgang. Samlet sett har 
ikke antall fristbrudd økt i perioden.

 • Innen PHV var det en økning i antall og andel tvangsinnleggelser og 
tvangsmiddelvedtak det siste året. Siden tallgrunnlaget er basert på 
data fra siste år gir det ikke grunnlag for å si noe om økningen har 
sammenheng med koronapandemien.  

 • Koronarelaterte varsler beskrev på ulike måter hvordan 
koronasituasjonen og smitteverntiltak påvirket pasientenes/
brukernes situasjon. Noen av de viktigste områdene som ble 
beskrevet, var: 

 - Pasientrelaterte forhold: forverring av sykdommen, med 
økende helseangst, forverrede tvangstanker, realitetsbrist og 
tilbaketrekking.    
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 - Behandlingstilbud falt bort, ble endret eller utsatt uten at 
alternativ ble iverksatt.

 - Pårørenderelasjon til aktuell pasient: nær pårørende ble 
forhindret å bistå hjelpetrengende familiemedlem som var innlagt 
i institusjon.

 - Samhandling: Avvik fra rutiner for utskrivelse fra psykiatrisk 
avdeling. Vanskelig samhandling mellom ulike nivåer og 
virksomheter i psykisk helsevern.

4.3.2 Helsetilsynets vurderinger og forventninger

Under koronapandemien er det flere pasienter som har opplevd forlenget 
ventetid og fristbrudd i deler av tjenesten. Forlenget ventetid og økt 
antall fristbrudd for dem som fortsatt venter på oppstart av behandling, 
representerer et viktig risikoområde. Dataene sier ikke noe om mulige 
konsekvenser av øket ventetid og fristbrudd for den enkelte pasient, og 
dataene sier heller ikke noe om hvor lenge hver enkelt pasient har ventet 
etter fristbrudd. Forlenget ventetid før behandling starter kan imidlertid 
påvirke prognosen til pasienter og kan indikere kapasitetsproblemer i 
tjenestene.  

De datakildene vi har anvendt, indikerer at det kan være 
kapasitetsutfordringer i deler av tjenestene. Dataene viser økte 
ventetider og fristbrudd for pasienter som venter på utredning eller 
behandling i deler av tjenestene. Vi har ikke klart å identifisere data som 
kan si noe spesifikt om de som allerede har startet utredning eller 
behandling også opplever forsinkelser og eventuelle konsekvenser av 
slike forsinkelser. I en situasjon med kapasitetsutfordringer er 
virksomhetenes evne til å identifisere og prioritere de pasienter som har 
størst behov for og nytte av behandling avgjørende for forsvarligheten. 
Virksomhetene må derfor ha god oversikt over hvem som venter, hvor 
lenge de har ventet og mulige konsekvenser av å utsette utredning og 
behandling. Helsetilsynet forventer at virksomhetene har nødvendige 
systemer som gjør dem i stand til å følge med på og følge opp dette, slik 
at pasientene får forsvarlig behandling. 

Tallene viser at noen henvisninger, i hovedsak i Helse Midt-Norge RHF, 
ble avvist. Det er ukjent for oss om dette skyldes ulik 
registreringspraksis mellom de regionale helseforetakene, eller om det 
skyldes andre årsaker. Avviste pasienter kan representere et 
risikoområde. Pasienter som avvises til behandling i 
spesialisthelsetjenesten, kan likevel ha behov for hjelp og annen 
oppfølging. Det er derfor viktig at virksomhetene følger med på dette 
slik at pasienter som blir avvist og likevel har behov for behandling, får 
sine behov dekket på en forsvarlig måte.   
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Det siste året har antall tvangsinnleggelser og bruk av tvangsmidler økt 
noe. Fordi tallgrunnlaget er basert på siste år er det ikke mulig å si om 
økningen har sammenheng med koronapandemien. Det er et 
helsepolitisk mål at bruken av tvang innen psykisk helsevern skal være 
så lav som mulig, og det gir grunn til bekymring at tvangsbruken ser ut 
til å øke. 

Helsetilsynet har mottatt en rekke varsler som er relatert til 
koronapandemien. Det er ikke mulig å si om koronapandemien alene 
forårsaket de alvorlige hendelsene, men koronapandemien og tjenestene 
sin håndtering av den, ser ut til å ha vært en medvirkende årsak i disse 
varslene.

Koronarelaterte varsler kan ikke si noe om forekomst og omfang av 
kvalitetsutfordringer, men gir likevel et innblikk i hvordan 
koronapandemien og smitteverntiltak påvirket brukernes situasjon. På 
den måten kan varslene gi informasjon om mulige risikoområder som 
tjenesten må være oppmerksomme på og håndtere. Pasienter som har 
både rus og psykisk lidelse er en sårbar brukergruppe som har behov for 
sammensatte og koordinerte tjenester. Gjennom tidligere 
tilsynserfaringer har Helsetilsynet vist og påpekt at tjenestene til denne 
brukergruppen er mangelfulle. Samhandling og koordinering mellom 
ulike tjenesteytere var et av hovedområdene der det ble påvist svikt. En 
fellesnevner i flere av de koronarelaterte varslene var svikt i 
koordinering og samhandling mellom ulike tjenester.  I 
pandemiperioden har mange brukere fått tjenesten sine endret. For 
brukere som har behov for sammensatte tjenester vil det være en særlig 
risiko for at endringene i tjenestene også kan føre til utfordringer for 
koordinering og samhandling mellom tjenestene.  

Helsetilsynet forventer at tjenestene gjør risikovurderinger av hvordan 
pandemien og håndteringen av den kan påvirke det helhetlige 
tjenestetilbudet, og at det blir satt i verk tiltak for å rette eksisterende 
feil og forebyggende tiltak for å hindre fremtidige feil. Basert på varslene 
ser dette ut til å være særlig viktig når behandlingstilbudet blir utsatt, 
faller bort, eller blir vesentlig endret som følge av pandemien.

4.4  Tilgjengelige data som kan si noe om konsekvenser  
av pandemien

Det gir grunn til ettertanke at vi ikke har klart å identifisere kvantitative 
data som kan si noe direkte om hvordan pandemien eventuelt har 
påvirket behandlingskvaliteten i tjenestene. Det finnes begrenset med 
data som kan si noe behandlingskvalitet og slike data har i hovedsak en 
årlig oppdateringsfrekvens eller ligger tilbake i tid, og er derfor ikke 
egnet til å følge den løpende behandlingskvaliteten.    
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Det finnes aktivitetsdata som kan si noe om hvordan 
behandlingstilbudet har blitt påvirket av pandemien, herunder 
ventetider og fristbrudd. På dette området gir det imidlertid også grunn 
til ettertanke at dataene ikke er mer presise. Tilgjengelige data gir ikke 
noe klart bilde av hvor lenge pasienter venter på utredning og 
behandling, hvor i behandlingsforløpet forsinkelser oppstår og mulige 
konsekvenser av slike forsinkelser. Det er mulig at tjenestene selv har 
slike data. Hvis de ikke har det, er det viktig at tjenestene fremskaffer 
slike data og bruker dem til å følge med på konsekvenser av pandemien 
og til løpende styring for å sikre at pasienter får forsvarlig behandling 
også i en tid med kapasitetsutfordringer for tjenestene.  

4.5 E-konsultasjoner
4.5.1  Økende bruk av e-konsultasjoner – en nødvendig og ønsket 

utvikling

Som tidligere presentert økte bruken av e-konsultasjoner raskt helt fra 
starten av koronapandemien. Deretter er omfanget gradvis redusert, 
men andel e-konsultasjoner hos fastlege og legevakt er fortsatt høyere 
de siste månedene enn før pandemien.

Det har lenge vært et ønske fra helsemyndighetene at flere 
helsetjenester digitaliseres og at pasientens netthelsetjeneste etableres. 
Dette ble presisert allerede i Meld. St. 9 (2012–2013) Én innbygger – én 
journal (21). Meldingen setter som mål at alle innbyggere skal ha 
tilgang på enkle og sikre digitale tjenester. Digitale tjenester er ønsket 
også av pasienter (22)(23)(24). Men for å kunne løse noen av 
utfordringene som følge av pandemien, ble denne 
digitaliseringsprosessen av helsetjenesten iverksatt i løpet av svært kort 
tid. Denne endringen var både nødvendig og ønsket. 

En så rask endring i hovedkontaktform mellom behandler og pasient/
bruker som vi har sett, innebærer også økte risiko. Gjennom IKT-
kartleggingen ved norske sykehus så vi at helsevirksomheter i liten grad 
har gjort risikovurdering av faglig innhold eller i hvilke situasjoner 
e-konsultasjon er egnet å bruke (kap 3.5). Oppsummering av mottatte 
varsler i perioden viser at de varslene vi har mottatt som omhandlet 
e-konsultasjoner, i hovedsak var fra psykisk helsevern og rusbehandling 
(kap 3.5).  

I 2019 ble Helsedirektoratet av Helse- og omsorgsdepartementet bedt 
om «å utarbeide og foreslå løsning og verktøy ved e-konsultasjoner hos 
fastlege» (23) for å kunne sortere, prioritere og velge ut (triagere) slik at 
pasienter får riktig helsehjelp på riktig sted til riktig tid og at mennesker 
med store behov for helsehjelp ikke faller utenfor. Som en del av dette 
oppdraget, ble Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE) bedt om å   
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bidra med en hurtig forskningsoppsummering om triage i 
fastlegeordningen. Konklusjonen var at «det er behov for mer forskning 
på triageringsverktøyets påvirkning på viktige endepunkter som 
kvalitet, pasientsikkerhet, effektivitet og fordeling av helseressurser.» 
(23). 

E-konsultasjoner ble således tatt i bruk raskt og i et stort omfang uten 
at vi har tilstrekkelig kunnskap om mulige bieffekter og risiko. 

4.5.2 Risikoområder ved bruk av e-konsultasjoner

Det finnes lite forskningsbasert kunnskap om risiko ved bruk av 
e-konsultasjoner, men vi har identifisert noen publikasjoner som har 
beskrevet erfaringer knyttet til dette. 

 • Pasientbehandling

 - Det kan være fare for at viktige symptomer overses når klinisk 
undersøkelse utføres ved e-konsultasjoner, særlig i akutt-
situasjoner (25).

 - E-konsultasjoner var best egnet når helsepersonell skulle følge 
opp pasienter som allerede var kjent og når tiltak for pasienten 
skulle koordineres (26).

 - For å kunne gjøre en helhetlig klinisk vurdering, er det fortsatt 
nødvendig med fysisk møte mellom pasient og helsearbeider (27).

 - E-konsultasjon er ikke egnet i alle situasjoner, for eksempel kan 
det være utfordrende for pasienter med komplekst sykdomsbilde 
(22).  

 • Kommunikasjon

 - E-konsultasjoner kan innebære kommunikasjonsutfordringer, for 
eksempel pasienter med redusert syn og hørsel og pasienter med 
kognitiv svikt (27).

 • Relasjon mellom helsepersonell og pasient/bruker 

 - Relasjonen mellom helsepersonell og pasient kan påvirkes 
(23). En studie med kvalitative intervjuer av pasienter og 
helsepersonell viste at video fungerte bedre enn telefon (27).

 - Pasienterfaringer fra akuttpsykiatrisk helsetjeneste 
tilsa at pasienter opplevde økt tilfredshet med bruk av 
videokonsultasjoner ved at de fikk direkte tilgang til legen, 
de fikk selv beskrevet hvordan de hadde det og følte seg mer 
involvert i beslutninger (28). Dette bidro til en mer pasientsentrert 
helsetjeneste.   
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 • Konfidensialitet, tilgjengelighet, integritet og funksjonalitet

 - Digital kommunikasjonskanal som ivaretar personvern må være 
etablert. Datatilsynet har beskrevet krav til informasjonssikkerhet 
og risikovurderinger (29). 

 - Det er beskrevet at enkelte har erfart at det var vanskelig å vite 
hvem som deltok i samtalen (27). 

 - Nødvendig informasjon må være tilgjengelig for de som trenger 
når de trenger den.

 • Helsearbeideres tekniske kompetanse

 - Tekniske forhold kunne ta oppmerksomheten bort fra pasienten 
(for eksempel tilkobling, innstillinger av lyd og bilde) (27). 

 - Det var utfordrende for helsearbeidere med liten kjennskap 
til bruk av utstyret. Det er beskrevet et ønske om god teknisk 
opplæring, informasjon og veiledning og at det er tilgang på 
teknisk hjelp ved problemer (27).  

 • Tekniske løsninger 

 - Det finnes ulike systemer for videokonferanser. Datatilsynet 
anbefaler at man bruker løsninger som allerede er tatt i bruk i 
helsetjenesten (29).

 - En studie om helsepersonells erfaringer med bruk av videomøter 
beskriver at det er behov for å beskrive hvilke systemer som 
anbefales, hvilke som snakker sammen og hvilke nettlesere som 
anbefales for ulike alternativer (27). 

Det må gjøres individuelle vurderinger og tilpasninger for hver enkelt 
pasient/bruker basert på helsepersonellets kjennskap til pasienten/
brukeren og ut fra demografiske og kulturelle forhold. 

4.5.3 Positive aspekter knyttet til e-konsultasjoner

Varselordningen mottar varsler kun om hendelser ved dødsfall eller 
svært alvorlig pasientskade. Varselordningen gir således ikke 
informasjon om positive erfaringer med e-konsultasjoner. Forskning fra 
NSE viser imidlertid at videokonferanse ble opplevd som nyttig på 
mange nivåer, blant annet mer pasientsentrert helsetjeneste, økt 
trygghet for både helsepersonell og pasient/bruker, økt tilgjengelighet 
for pasient/bruker og tidsbesparelse ved redusert reisetid til 
behandlingssted (28). Helsedirektoratet støtter utvidet bruk av 
e-konsultasjoner i pandemiperioden for å ivareta kontinuiteten i 
forholdet mellom lege og pasient (23).

For å ivareta disse positive elementene og å redusere negative 
konsekvenser, kan det være nyttig at helsevirksomhetene utfører  
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risikovurderinger innen de områdene som er beskrevet i kapittel 4.5.2   
og etablerer felles kjøreregler og prosedyrer for gjennomføring av 
e-konsultasjoner.  

4.5.4 Helsevirksomhetenes ansvar

Økningen i bruk av e-konsultasjoner er en villet og nødvendig utvikling. 
Det er sannsynlig at den økte bruken av e-konsultasjoner vil vedvare 
(23). Samtidig ser vi at det er mulig risiko forbundet med dette. 

Helsetilsynet forventer at virksomhetene gjør risikovurderinger og 
etablerer faglig fundert praksis for når e-konsultasjoner er egnet og når 
det frarådes eller ikke bør anvendes. Det er avgjørende at involvert 
personell får tilstrekkelig opplæring slik at de kan gjennomføre 
e-konsultasjoner på en forsvarlig måte. Videre forventer vi at 
virksomhetene følger med på bruken av e-konsultasjoner og mulige 
konsekvenser for pasientene gjennom sin ordinære virksomhetsstyring, 
slik at de sikrer at praksis blir implementert og om nødvendig revidert.  
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6 Vedlegg

Kilde
Søkeordene (med lenke til søk der mulig å  
sette opp og lagre søket som lenke) Merknad

Retriever Monitor covid-19 OR korona* OR corona*[kombinert 
med datointervall]

Fra 7. mai er det søkt i Monitor (innen vår 
abonnementsprofil hos Retriever).
19. juni ble abonnementsprofilen justert noe, 
bl.a. for bedre å fange opp rus/psykiatri, 
ROP-lidelser.

NORART  
(norske tidsskriftartikler)

(“covid-19” OR korona* OR corona*) [velg 
årstall 2020] 

 

Idunn “covid-19” korona* corona* [velg avansert søk, 
noen av disse ordene, sorter etter publiser-
ingsdato]

ORIA covid-19 eller koronavirus eller coronavirus 
eller koronakrisen
[utgitt i 2020, sortert på dato, nyeste først, 
avgrenset til materiale på norsk]

Geografiske emneord ikke systematisk brukt, 
dermed ikke mulig å begrense til
Norge/Norden.

Ovid Medline ® and Epub Ahead 
of Print, In- Process & Other 
Non- Indexed Citations and Daily

Search Strategy:
1: covid-19*.ti,ab,kw.
2 (corona adj1 virus*) or corona-virus*).
ti,ab,kw. 
3: 1 or 2 
4: (norway or norwegian or denmark or Ice-
land or sweden or finland or danish or swedish 
or finnish or icelandic).ti,ab,kw. 5: 3 and 4 

E-postvarsel på dette søket, biblioteket får 
e-post straks noe nytt publiseres.

Feedly
(i denne appen overvåker vi 
mange enkeltnettsteder og 
tidsskrifter som til sammen skal 
dekke Htils portefølje)

Sjekkes omtrent daglig og med et spesielt 
fokus på situasjonsbetinget tilsyn

Manuell overvåking av relevante 
nettsteder, tidsskrifter o.l. som 
ikke tilbyr nyhetsbrev/ikke er 
tilgjengelig i Feedly

Frekvens for sjekk av faste overvåkingsop-
pgaver
er økt, og nettstedene overvåkes med spesielt 
fokus på situasjonsbetinget tilsyn.
Utvalget av kilder utvides stadig.

(SweMed+ covid-19 OR corona OR korona* Utgår, bekreftet september 2020 at SweMed+ 
ikke vil bli oppdatert lenger) 

6.1 Vedlegg 1: Beskrivelse av litteratursøk

Innhold 
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6   Vedlegg 6.2  Vedlegg 2: Ventetid for ventende, gjennomsnittlig 
antall dager per HF innen psykisk helsevern voksne 

  Tall markert med rødt markerer HF som ligger over landsgjennomsnittet per måned

Jun 
19

Jul  
19

Aug 
19

Sep 
19

Okt 
19

Nov 
19

Des 
19

Jan 
20

Feb 
20

Mar 
20

Apr 
20

Mai 
20

Jun 
20

Jul 
20

Aug  
20

Helse Nord RHF 61 66 68 65 58 57 65 62 57 61 71 77 71 80 83

Finnmarkssykehuset 
HF

51 41 44 41 36 40 52 48 46 49 69 66 53 57 59

Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF

45 52 46 43 41 42 51 55 56 58 60 68 65 78 78

Nordlandssykehuset 
HF

74 80 86 81 69 66 77 78 61 65 69 67 68 73 86

Helgelandssykehuset 
HF

39 39 26 25 23 28 37 27 27 37 42 27 23 33 27

Privat Nord HF 105 196 132 153 169 187 192 123 134 114 142 194 198 216 186

Helse Vest RHF 40 45 43 35 31 32 39 33 35 42 43 39 33 39 37

Helse Stavanger HF 41 46 47 44 38 43 48 45 48 51 57 49 42 46 43

Helse Fonna HF 35 41 36 24 22 24 32 33 31 33 36 30 28 35 35

Helse Bergen HF 54 51 49 41 33 34 39 31 35 42 41 41 34 40 35

Helse Førde HF 20 30 23 16 15 15 25 21 16 21 21 13 16 21 12

Privat Vest HF 31 32 24 28 23 22 44 26 29 31 30 35 20 30 86

Voss DPS Bjørkeli 25 41 48 40 37 29 39 23 26 43 42 22 36 53

Solli DPS 26 39 29 23 23 26 30 29 28 30 53 14 29 24

NKS Olaviken alders- 
psyk. sykehus

13 29 67 15 17 13 23 18 14 45 24 70 54 12

NKS Jæren DPS 37 51 56 40 40 37 48 34 34 41 48 31 26 38 37

Helse Midt-Norge RHF 34 44 44 32 33 32 41 34 31 43 50 39 33 42 40

St. Olavs Hospital HF 33 42 40 30 30 31 40 30 27 36 39 29 26 37 35

Helse Nord-Trøndelag 
HF

27 38 36 23 32 28 37 31 30 40 53 36 27 33 23

Helse Møre og  
Romsdal HF

39 50 53 39 38 36 45 41 40 52 59 50 44 53 54

Helse Sør-Øst RHF 34 47 41 30 29 27 34 32 31 36 40 33 27 41 41

Vestre Viken HF 27 34 24 22 23 26 39 28 27 37 39 37 36 44 31

Lovisenberg diakonale 
sykehus AS

31 42 37 33 29 31 39 31 32 39 49 40 38 40 36

Diakonhjemmet  
sykehus AS

40 50 25 24 25 32 34 27 25 29 31 24 18 27 22

Akershus universitets- 
sykehus HF

32 38 26 27 25 29 33 28 3 34 38 30 27 33 34

Sykehuset Innlandet 
HF

32 42 36 28 29 32 38 31 30 38 42 35 29 38 35

Sykehuset Østfold HF 50 54 48 42 39 40 50 47 40 49 55 55 54 59 54

Sørlandet Sykehus HF 32 47 41 32 32 32 39 40 36 42 50 43 31 44 38

Sykehuset i Vestfold 
HF

19 29 20 16 18 18 28 18 19 24 17 15 15 24 16

Sykehuset Telemark 
HF

24 35 35 29 20 21 26 17 19 27 23 23 17 26 23

Oslo universitets- 
sykehus HF

37 44 43 29 32 29 36 31 29 37 34 34 34 40 38

Privat Sør-Øst HF 81 89 95 88 86 74 71 126 108 92 82 84 74 82 97

Norge totalt 40 48 44 36 35 35 43 39 37 44 50 45 40 47 46
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Čuovvut mielde ja čuovvulit pandemiija – 
diehtojuohkin- ja diehtogáldut. Raporta nr. 2

RAPORTA DEARVVAŠVUOĐABEARRÁIGEAHČUS 5/2020

2020 giđa ráhkaduvvui raporta mas leat diehtogáldut ja systemáhtalaš 
dieđut das mo koronapandemiija ja dan gieđahallan váikkuhii 
bálvalusaide. Dát ođasmahtton almmuhus čilge bohtosiid ja 
árvvoštallamiid čuovvovaš surggiin; duođalaš dáhpáhusaid 
dieđihanortnet dearvvašvuođa- ja fuolahusbálvalusas, somáhtalaš 
spesialistadearvvašvuođabálvalusat ja psykalaš joatkkadikšu (mánáid 
ja nuoraid, ja rávesolbmuid) ja gárrendilledikšu 
spesialistadearvvašvuođabálvalusas. 

Daid diehtogálduid vuođul maid leat guorahallan leat mii identifiseren 
čuovvovaš riskasurggiid:

Vuođđodearvvašvuođabálvalusas lea ain gáržžiduvvon 
beasatlašvuohta dearvvašvuođastašuvnnain ja 
skuvlladearvvašvuođabálvalusas. Muhttin vissis boahkuheamit eai leat 
vel addojuvvon ja leat maŋŋonan. Ollu doaimmashehttejuvvon olbmuid 
dárbbašlaš bálvalusat leat gáržžiduvvon dahje jávkan. Ollu gielddat 
leat hearkkit dan dáfus mo gieđahallet dili jus olugiidda 
ruovttubálvalusas ja buhcciidruovttuin njoammu dávda.

Somáhtalaš spesialistadearvvašvuođabálvalusas ja psykalaš 
dearvvašvuođasuddjemis leat vuordináiggit guhkkon ja 
áigemearrerihkkumat leat lassánan osiin bálvalusas, muhto leat 
erohusat siskkáldasat regiovnnain ja regiovnnaid gaskkas. Danne 
sáhttá leat riska ahte pasieanttat geain leat duođalaš buozalmasvuođat 
fertejit vuordit guhkit ovdal ožžot dárbbašlaš dearvvašvuođaveahki. 

E-konsultašuvnnat lassánedje sakka pandemiija álggus, muhto dát leat 
áiggi mielde unnon. Lassáneapmi leamaš dárbbašlaš ja sávahahtti. Ná 
jođánis ja viiddis lassáneapmi sáhttá leat hástalus 
pasieantasihkkarvuhtii go e-konsultašuvnnat eai heive buot 
dilálašvuođaide seamma bures.
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REPORT OF THE NORWEGIAN BOARD OF HEALTH SUPERVISION 5/2020

In spring 2020, a report was prepared on knowledge sources and 
systematised information concerning how services have been affected 
by the coronavirus pandemic and its handling. This updated edition 
describes results and assessments within the following areas; the 
warning system for serious incidents in the health and care services, 
municipal health and care services, somatic specialist health services 
and mental health care (children and adolescents, adults), as well as 
substance abuse treatment in the specialist health service. 

Based on the reviewed data sources, we have identified the following 
risk areas:

Within the primary health care service, there is still some reduced 
availability of health centres and the school health service. Some 
vaccines are lagging behind and subject to delays. Many disabled 
people have reduced or no access to services on which they depend. 
Many municipalities are vulnerable as regards the management of 
major outbreaks of infection within the home health care service and in 
nursing homes.

When it comes to the somatic specialist health services and mental 
health care, there has been an increase in both waiting times and the 
number of deadline breaches in certain areas of the services, but there 
are variations both between and within the regions. There may 
therefore be a risk that patients who are seriously ill will have to wait 
longer before receiving essential health care. 

There was substantial rise in the use of e-consultations at the start of 
the pandemic, but the use of such consultations has gradually declined 
since then. The increase was both necessary and desirable. Such a 
rapid and substantial increase can challenge patient safety because 
e-consultations are not as well-suited to every situation.

Monitor and follow up the pandemic – sources of 
information and knowledge. Report no. 2
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Alle utgivelser i Rapport fra 
Helsetilsynet finnes i fulltekst 
med sammendrag på engelsk og 
samisk på www.helsetilsynet.no 

ISBN 978-82-93595-35-9 Rapport fra 
Helsetilsynet 5/2020 Følge med og følge 
opp pandemien – informasjons- og 
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Videre lesing www.helsetilsynet.no

Koronapandemien – samleside. Nyheter og dokumenter fra 
Helsetilsynet

Følge med og følge opp pandemien – informasjons- og 
kunnskapskilder. Rapport nr. 1, juni 2020 Internserien 4/2020

Tilsyn med tjenester til sårbare barn og unge under 
koronapandemien. Gjennomgang av spesialisthelsetjenestens 
behandlingskapasitet innen psykisk helse for barn og unge Rapport 
fra Helsetilsynet 4/2020

Kartlegging av smittevern i hjemmetjenestene i kommunene. 
Arbeidsgruppen for smittevern i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten under koronapandemien Internserien 5/2020

Hvordan er tilbudet til barn og unge i somatisk 
spesialisthelsetjeneste påvirket av koronapandemien? Internserien 
9/2020, oktober 2020
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Våren 2020 ble det utarbeidet en rapport over kunnskapskilder og 
systematisert informasjon om hvordan koronapandemien og 
håndteringen av den påvirket tjenestene. Denne oppdaterte utgaven 
beskriver resultater og vurderinger på følgende områder; 
varselordningen for alvorlige hendelser i helse- og omsorgstjenesten, 
kommunale helse- og omsorgstjenester, somatiske 
spesialisthelsetjenester og psykisk helsevern (barn og unge, voksne) 
samt rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. 

Med bakgrunn i gjennomgåtte datakilder har vi indentifisert følgende 
risikoområder:

I primærhelsetjenesten er det fremdeles noe redusert tilgjengelighet i 
helsestasjonene og skolehelsetjenesten. Det er et etterslep og forsinket 
vaksinasjon for enkelte vaksiner. For mange personer med 
funksjonsnedsettelser er det redusert tilgang til eller bortfall av 
tjenester de er avhengige av. Mange kommuner er sårbare når det 
gjelder å håndtere større smitteutbrudd i hjemmetjenesten og på 
sykehjem.

For somatisk spesialisthelsetjeneste og psykisk helsevern har det vært 
en økning i ventetid og tallet på fristbrudd i deler av tjenestene, men det 
er det forskjeller mellom regionene og innad i regionene. Det kan derfor 
være en risiko for at pasienter med alvorlig sykdom må vente lengre før 
de får nødvendig helsehjelp. 

Det var en betydelig økning i bruk av e-konsultasjoner i starten av 
pandemien, men omfanget er deretter gradvis redusert. Økningen har 
vært nødvendig og ønskelig. En så rask og omfattende økning kan 
utfordre pasientsikkerheten fordi e-konsultasjoner ikke er like godt 
egnet i alle situasjoner.

Rapport fra Helsetilsynet 5/2020

I serien Rapport fra Helsetilsynet formidles 
 funn og erfaring fra klagebehandling og  
tilsyn med sosiale tjenester, barnevern-  
og helse- og  omsorgstjenestene. 

Serien utgis av Statens helsetilsyn. 
Alle utgivelser i serien finne s i fulltek st  
på www.helsetilsynet.no
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kunnskapskilder.  
Rapport nr. 2
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Informasjonsbrev nr. 2 om koronavaksinasjonsprogrammet - Forberedelse til utsending av koronavaksine 

Ref. informasjonsbrev nr. 1 skal koronavaksinasjon organiseres som en del av nasjonalt vaksinasjonsprogram 
og kommunen har ansvar for å informere om, planlegge for, tilby og gjennomføre vaksinasjonen. Hvis det blir 
aktuelt å vaksinere helsepersonell og inneliggende pasienter vil vi i tillegg sende koronavaksine til helse-
foretakene, som vil ha det tilsvarende ansvar som kommunene overfor ansatte og innlagte. Det vil komme 
nærmere informasjon om selve vaksinen, når den forventes å bli tilgjengelig i Norge, hvilke grupper som skal 
prioriteres for vaksinasjon og hvordan de første dosene vil bli fordelt.  
 
Det er svært usikkert når en koronavaksine kommer. Dersom det skulle foreligge en godkjent vaksine har FHI 
fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å være klare til distribusjon fra desember 2020. I følge 
Legemiddelverket kan vi i beste fall regne med å ha en godkjent vaksine i Europa tidlig i 2021.  

Vi regner med at vaksinedoser vil bli tildelt den enkelte kommune/helseforetak ut fra gitte prioriterings-
kriterier, og at vaksinen vil bli levert til én mottaker pr. kommune/helseforetak. Med dette som utgangspunkt 
trenger vi kontaktinformasjon og leveringsinformasjon, som vi normalt får på vanlige vaksinebestillinger. 
Koronavaksinen og nødvendig utstyr (sprøyter/spisser) vil bli distribuert separat, og kan hvis ønskelig leveres 
på forskjellig sted.  
 
Vi har opprettet et webskjema for å innhente de opplysningene vi trenger i første omgang: 
https://nettskjema.no/a/levering-og-kontaktinformasjon  
 Vennligst oppgi etterspurt kontaktinformasjon samt ønsket leveringsadresse for henholdsvis vaksine og 

sprøyter/spisser 
 Vi ønsker én tilbakemelding pr. kommune og én tilbakemelding pr. helseforetak. Dette brevet er sendt til 

de regionale helseforetakene, som bes videresende til egne helseforetak og private sykehus og 
rehabiliteringsinstitusjoner som det enkelte RHF har avtale med 

 Svarfrist: 10.11.2020 
 
For at distribusjon av koronavaksine skal skje så effektivt som mulig trenger vi oppdatert leverings- og 
kontaktinformasjon. Vennligst send eventuelle endringer på e-post til vaksineforsyningen@fhi.no med  tittelen 
«Koronavaksine - endring av leveringsinformasjon/kontaktinformasjon». 
 



 
 
 

  2 

Ulike koronavaksiner har ulike oppbevaringsbetingelser. Når dere oppgir leveringsadresse kan dere ha som 
utgangspunkt at vaksinen skal oppbevares ved 2-8 °C. Hvis forutsetningene endres vil vi etterspørre ny 
leveringsinformasjon. 
 

Vennlig hilsen 

Britt Wolden Berit Sofie Wiklund 
Avdelingsdirektør Seniorrådgiver 
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Landets fylkesmenn 
 



Fra: Bergland, Torleiv (torleiv.bergland@helse-vest.no)
Sendt: 22.11.2020 18:56:02
Til: 'vaksineforsyningen@fhi.no'
Kopi: 

Emne: IS: Rapporteringsskjema - antall ansatte med pasientkontakt - Helseregion vest - 22.11.2020.XLSX
Vedlegg: Rapporteringsskjema - antall ansatte med pasientkontakt - Helseregion vest - 20.11.2020.XLSX
Folkehelseinstituttet!
 
Vi viser til deres brev datert 3. november vedrørende innhenting av oversikt over antall ansatte med
pasientkontakt fra regionale helseforetak, og til vår e‐post av 20. november.
 
Vedlagt følger oppdatert oversikt over antall ansatte med pasientkontakt – fra Helseregion vest – per 22.11.2020.
 
Vi mangler nå kun opplysninger fra to mindre private kommersielle sykehus som vi har avtale med.
 
 
Vennlig hilsen 

Torleiv Bergland
Rådgiver
Fagavdelingen 
Helse Vest RHF
www.helse‐vest.no

 



Denne tabellen fylles inn av regionale helseforetak. Se forrige fane for tabell tiltenkt Fylkesmenn.

1 rad per institusjon. Ta med egne helseforetak, samt private sykehus og rehabiliteringsinstitusjon som RHF’et har avtale med. 

Navn på helseforetak, sykehus, institusjon Antall ansatte kategori 1 Antall ansatte kategori 2 Antall ansatte kategori 3

Private rehabiliteringsinstitusjoner med avtale med RHF

LHL-klinikkene Nærland 22 6 0

LHL-klinikkene Bergen 30

Oppfølgingsenheten frisk AS avd.Randaberg 14

PTØ Stavanger 4

Ravneberghaugen Senter for mestring og rehabilitering 35 20

Åstveit Helsesenter 53

Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter 13 25

Rehabilitering Vest AS 32

Institutt for Psykologisk Rådgivning 25

Private ideelle virksomheter med avtale med RHF

Haraldsplass Diakonale Sykehus 320 630 120

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus 115

Jæren DPS 170 35

Betanien Sjukehus AS 146

Haugesund Sanitetsforening Revmatismesykehus AS 2 1 164

Voss DPS NKS Bjørkeli 65

Solli DPS 69 7

Helseforetak

Helse Bergen HF 1 279 925 7 665

Helse Førde HF 1180 290 715

Helse Stavanger HF 1477 746 4716

Helse Fonna HF, samla tal 2400

Private sykehus med avtale med RHF

Aleris Helse,  Bergen 2 38 7

Aleris Helse, Stavanger 2 50 8

Avtalespesialister 267
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Helsepersonell og andre ansatte med størst sannsynlighet 
for å komme i kontakt med covid-19-pasienter: ansatte i 
akuttmottak, ambulansetjenesten, infeksjonsmedisinske 
avdelinger eller egne covid-19-avdelinger, intensivavdelinger 
og andre aktuelle overvåkningsavdelinger samt de som tar 
prøver av slike pasienter.
Kategori 2: 
Helsepersonell som jobber med de mest sårbare pasientene: 
ansatte i geriatriske avdelinger, generelle indremedisinske 
avdelinger, onkologiske avdelinger og liknende.
Kategori 3:
Ansatte med nær kontakt med øvrige pasienter ved 
behandling og pleie
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Sammendrag

Fagdirektørene i de regionale helseforetakene besluttet 8. juni 2020 å gjennomføre et interregio-
nalt samarbeidsprosjekt for å beskrive, analysere og vurdere endringer og ulikhet under covid-
19-pandemien sammenlignet med perioder med ordinær drift.

Analysearbeidet ble organisert i et prosjekt ledet av SKDE og denne rapporten er et resultat
av samarbeid mellom analyseressurser tilknyttet de fire regionale helseforetakenene i dette
prosjektet.

Det er gjort analyser av psykiatri og rusbehandling, «nødvendige» somatiske helsetjenester,
tjenester med usikker helsegevinst og omfang og håndtering av nedtak av kapasitet.

Helse Sør-Øst RHF har i første fase av pandemiutbruddet hatt det største trykket av covid-19
pasienter, både i antall og målt i forhold til sengekapasitet. Helseforetakene i Nord, Midt og
Vest har stort sett hatt et sengebelegg for covid-19-pasienter noe under gjennomsnittet for landet.
Rundt 15. mars var alle norske helseforetak i gul beredskap. De fleste foretakene gikk til grønn
beredskap i midten av april, mens fire foretak opprettholdt gul beredskap godt ut i mai/juni. De
fleste foretakene er fortsatt i grønn beredskap ved utgangen av oktober.

Kurativ kreftbehandling ser ut til å være ivaretatt, men utredning for kreft er noe redusert
særlig for tilstander med god prognose. Somatiske akuttinnleggelser gikk ned med 24 % for
voksne og 39 % for barn i perioden 13. mars til 30. april 2020, sammenlignet med samme
periode i 2019. Fra juni var omfanget av akuttinnleggelser om lag på samme nivå som i 2019.
Akuttinnleggelser for pasienter med hjerteinfarkt og hjerneslag ble redusert med henholdsvis
17 % og 6 % i mars og april. Denne reduksjonen kan ha ført til helsetap for enkelte. Volumet
av poliklinikk og dagbehandling for psykiatriske pasienter var uendret gjennom en betydelig
økning i telefon- og videokonsultasjoner, mens både planlagte og akutte innleggelser ble redusert.
For alvorlig psykisk syke var det en svak økning i elektiv dag/poliklinikk og en noe svakere
reduksjon i akuttinnleggelser, sammenlignet med andre pasienter i psykisk helsevern. Tjenester
med usikker helsegevinst hadde en større reduksjon (52 %) enn annen dagkirurgi (41 %) i uke
11-18 sammenlignet med samme periode i 2019.

For somatiske akuttinnleggelser var reduksjonen varierende mellom opptaksområdene, men
samlet sett var ikke den geografiske variasjonen større i pandemiens første fase enn tidligere.
Variasjonen i reduksjon i planlagte somatiske tjenester var noe større mellom opptaksområdene.
Etter et betydelig fall i aktiviteten i perioden mars til mai har det generelt vært en tilnærmet
normalisering fra og med juni 2020. Antall ventende pasienter er noe økt i september 2020
sammenlignet med 2019, og økningen er særlig stor i Helse Nord.

Denne rapporten løfter frem følgende læringspunkt:

Nedtak av elektiv virksomhet og omprioritering i spesialisthelsetjenesten var tilsynelatende
dårlig forberedt.



Forskjeller i forutsetninger og realisering av planer for økning av intensivkapasitet og kohor-
tisolering av covid-pasienter i helseforetakene kan ha bidratt til variasjon i nedtak av elektiv
virksomhet.

Selv om detaljerte planer må lages i de enkelte institusjoner nært der tjenesten skal gis, kan det
være hensiktsmessig å sikre et bredere nasjonalt plangrunnlag for denne type unntakstilstander
for både primær- og spesialisthelsetjeneste.

Reduksjon i innleggelser for hjerteinfarkt og hjerneslag kan forstås som en svikt i sørge-for
ansvaret hvor elementer utenfor spesialisthelsetjenesten kan ha vært viktige årsaksfaktorer. Aktiv
informasjon til befolkningen om helsetjenestens grunnleggende evne og vilje til å ivareta alvorlig
øyeblikkelig hjelp til befolkningen må inngå i fremtidige kommunikasjonsplaner for liknende
kriser.

Den betydelige økningen i e-helsekonsultasjoner har ivaretatt sørge-for ansvaret for viktige
pasientgrupper. Dette kan bidra til mer kostnadseffektive tjenester i spesialisthelsetjenesten både
under normalsituasjon og store kriser, gitt at kvaliteten er tilfredsstillende.

Generelt sett synes spesialisthelsetjenesten å ha ivaretatt sitt «sørge-for-ansvar» også i denne
uoversiktlige tiden med ekstraordinære utfordringer, selv om det nok er alvorlig syke pasienter
som har fått begrenset oppfølging og muligens lidd et helsetap.
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Kapittel 1

Introduksjon

Likeverdige helsetjenester er en overordnet målsetting for norsk helsetjeneste også i krisetid.
Her er de regionale helseforetakenes «sørge-for-ansvar» formalgrunnlaget for plikten til å sikre
befolkningen gode og adekvate spesialisthelsetjenester også i en pandemisituasjon.

I første fase av covid-19-pandemien var usikkerheten om sykdomsutvikling i befolkningen
stor, og virksomheten i spesialisthelsetjenesten ble planlagt med henblikk på å unngå for stor
samlet belastning i spesialisthelsetjenesten. Et av tiltakene som ble innført var å begrense all
planlagt behandling til et «absolutt nødvendig nivå»1 for å sikre tilgjengelig intensivkapasitet i
sykehusene.

To sentrale spørsmål som melder seg i forhold til «sørge-for-ansvaret» i covid-19-pandemiens
første fase er hvorvidt de riktige pasientene ble prioritert for behandling, og om behandlingstil-
budet har vært likeverdig uavhengig av hvor i landet pasientene bor. Etter hvert som tiltakene ble
færre med en mer normalisert virksomhet i helsetjenesten, er det andre spørsmål som melder seg.
Blant disse er spørsmålene om hvordan arbeidet med å redusere etterslep og ventelister nasjonalt,
regionalt og lokalt gikk.

Samlet under én fane kan disse spørsmålene bidra til å belyse den overordnede problemstillingen
som er tema for denne rapporten: Hvordan har de regionale helseforetakene ivaretatt sitt
«sørge-for-ansvar» under den pågående covid-19-pandemien?

På denne bakgrunn besluttet fagdirektørene i de regionale helseforetakene 8. juni 2020
å gjennomføre et interregionalt samarbeidsprosjekt for å beskrive, analysere og vurdere
endringer og ulikhet under covid-19-pandemien sammenlignet med perioder med ordinær drift.
Analysearbeidet ble organisert i et prosjekt ledet av SKDE og denne rapporten er et resultat av
samarbeid mellom analyseressurser tilknyttet de fire regionale helseforetakene i dette prosjektet2.
Helse Vest RHF har hatt hovedansvar for analyser av psykiatri og rusbehandling, Helse Nord RHF
har hatt hovedansvar for analyser av nødvendige somatiske helsetjenester, Helse Midt-Norge RHF
har hatt hovedansvar for analyser av tjenester med usikker helsegevinst og Helse Sør-Øst RHF

1«Prioriteringsnotat 25. mars 2020: Prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19-pandemien», se www.helse-
direktoratet.no

2De regionale helseforetakene sin behandling av opplysningene fra Norsk Pasientregister (NPR) for kvalitets-
og styringsformål har behandlingsgrunnlag i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 bokstav c og e og artikkel 9
nr. 2 bokstav g, h, i og j. Helsedirektoratet avdeling helseregistre har utlevert opplysningene med hjemmel i Norsk
pasientregisterforskrift § 3-6 og helseregisterloven § 20. Helsedirektoratets utleveringsvedtak gir det nødvendige
supplerende rettsgrunnlaget i samsvar med personvernforordningen artikkel 6 nr. 3 og unntak fra forbudet mot
behandling av helseopplysninger i artikkel 9 nr. 2 bokstav g, h, i og j.

5

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/prioriteringsnotat-prioritering-av-helsehjelp-i-norge-under-covid-19-pandemien
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/prioriteringsnotat-prioritering-av-helsehjelp-i-norge-under-covid-19-pandemien


Kapittel 1. Introduksjon

har hatt hovedansvar for analyser av omfang og håndtering av nedtak av kapasitet. Etter første
presentasjon av resultater fra prosjektet, den 7. september 2020 ønsket fagdirektørene en første
samlet rapport. Alle fire helseregioner har bidratt til de innledende kapitlene 1-3 som er ført i
pennen av SKDE.

Publikasjonen har benyttet data fra Norsk pasientregister (NPR) og er overlevert RHF fagdirek-
tørene 3. november 2020. Forfatterne er eneansvarlig for tolkning og presentasjon av de utleverte
data. NPR har ikke ansvar for analyser eller tolkninger basert på de utleverte data.
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Kapittel 2

Covid-19-belastning og beredskap

I covid-19-pandemiens første fase var usikkerheten rundt hvor mange pasienter som trengte be-
handling i spesialisthelsetjenesten stor. Helsedirektoratets «Prioriteringsnotat 25. mars 2020:
Prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19-pandemien»3 gav rammer for hvordan spesia-
listhelsetjenesten i en utfordrende ressurssituasjon skulle ivareta pasienter. Notatet tok utgangs-
punkt i en forventet betydelig vekst i antall pasienter med covid-19 i spesialisthelsetjenesten,
samtidig som befolkningen har andre behandlingstrengende helseutfordringer.

Eksisterende prioriteringskriterier knyttet til nytte, ressursinnsats og alvorlighet ble lagt til grunn
i veilederen samtidig som det ble gitt noen mer spesifikke rammer for prioriteringer i driften av
spesialisthelsetjenesten og kommunal helse- og omsorgstjeneste.

For psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ble det vektlagt å opprettholde
polikliniske tjenestetilbud og dagbehandling, helst gjennom telefonkonsultasjoner og videomø-
ter. Oppfølging av pasienter med alvorlig psykisk- eller ruslidelse, gjennom ambulante team og
begrenset planlagt døgnbehandling samt å samarbeide med kommunene ved utskrivelse fra døgn-
behandling skulle ivaretas. Det ble vektlagt å rette økt oppmerksomhet mot faren for overdose
og selvmord.

For somatisk spesialisthelsetjeneste innebar disse rammene at pasienter i størst mulig grad
skulle behandles på sitt lokalsykehus (men at sykehusene samtidig forberedte seg på å
avlaste hverandre), reduksjon av planlagt behandling til et «absolutt nødvendig nivå», kritisk
vurdering av operasjoner som sannsynlig kunne medføre respiratorbruk, respiratorberedskap
eller intensivbehandling. Arbeid med konkretisering av prioriteringer knyttet til intensiv- og
respiratorbruk skulle prioriteres og kreftscreening ble midlertidig stanset.

Helseforetakene fikk i foretaksmøtene samme dag i oppdrag å planlegge for å kunne møte en
situasjon med 1 700 – 4 500 samtidige covid-19-pasienter i spesialisthelsetjenesten og en fire
gangers økning intensivkapasitet 4.

Den 16. april kom Legeforeningens fagmedisinske foreninger med prioriteringsråd i forbindelse
med covid-19-pandemien5. Disse rådene er mer spesifikke og rettet mot prioriterte pasientgrup-
per innen de ulike fagområdene.

3Se www.helsedirektoratet.no
4Protokoller fra foretaksmøtene mellom Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene 25. mars

2020.
5Se www.legeforeningen.no
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For å kunne vurdere ivaretakelsen av «sørge-for-ansvaret» i lys av de betydelige tiltakene og
utfordringene som preget pandemiens første fase, kan særlig to forhold være sentrale – hvor stor
direkte belastning har helseforetakene hatt fra covid-19-pasienter og hvilket beredskapsnivå har
helseforetakene hatt under pandemien?

2.1 Covid-19-belastning i helseforetakene

I perioden mars til september 2020 for Norge sett under ett var andelen senger belagt med covid-
19-pasienter størst i overgangen mellom mars og april, da rundt 2 % av sengene i den somatiske
spesialisthelsetjenesten var belagt med covid-19-pasienter, jf. figur 2.1. Andelen belagte senger
tar utgangspunkt i total sengekapasitet, da Norsk intensiv- og pandemiregisteret ikke har oversikt
over intensivsenger. Dette innebærer at selv om covid-19-belastningen kan synes lav, var det et
betydelig press på intensivressursene i enkelte helseforetak i mars og april. Totalt var i overkant
av 300 pasienter innlagt i norske sykehus med covid-19 da. På samme tidspunkt mottok i overkant
av 100 pasienter intensivbehandling, og disse ble i gjennomsnitt liggende nærmere 17 dager på
intensivavdelingene, viser tall fra Norsk intensiv- og pandemiregister6.

Figur 2.1: Andel senger som er belagt med covid-19-pasienter per måned fra mars til september
2020, fordelt på helseforetakene (blå), sammenlignet med gjennomsnitt for Norge (grå). Kilde:
Norsk intensiv- og pandemiregister.

Det var flest covid-19-pasienter i enkelte foretak i Helse Sør-Øst. På Lovisenberg diakonale
sykehus og Diakonhjemmet var i overkant av 6,5 % av sengene belagt med covid-19-pasienter
i april. Også Akershus universitetssykehus HF hadde en relativt stor andel covid-19-pasienter
denne måneden, tilsvarende 5,5 % av sengekapasiteten. Det er Akershus universitetssykehus HF,
Oslo universitetssykehus HF og Vestre Viken HF som har behandlet flest covid-19-pasienter.

Helseforetakene i Nord, Midt-Norge og Vest har stort sett hatt et sengebelegg for covid-19-
6Personlig meddelelse, Norsk intensiv- og pandemiregister.
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pasienter noe under landet sett under ett.

2.2 Beredskapsstatus i helseforetakene

Ved behov utover normal drift forholder helseforetakene seg til ulike nivåer i sine beredskapspla-
ner. Beredskapsnivået skal uttrykke behovet for beredskapsledelse og mobilisering av ekstra per-
sonell og ressurser, og er ikke et direkte uttrykk for hvor alvorlig hendelsen er, i hvilken grad den
ordinære driften blir påvirket, eller om «sørge-for-ansvaret» er truet7. Det er likevel sannsynlig
at varierende beredskapsstatus kan påvirke ordinær drift og ivaretakelse av «sørge-for-ansvaret»
i helseforetakene.

Beredskapsplanene til helseforetakene skiller i store trekk mellom grønn, gul og rød beredskap,
men hvor det kan være flere nivåer mellom de ulike beredskapsfasene. I forbindelse med
covid-19-pandemien er beredskapsplanene tilpasset forutsetninger og ressurser i de enkelte
helseforetak, og det er ikke hensiktsmessig å gjengi alle i detalj her.

I store trekk innebærer de ulike nivåene:

• Grønn beredskap: Situasjonen krever økt oppmerksomhet. Beredskapsledelse etableres og
enkeltfunksjoner kan forsterkes. Det er en uavklart situasjon der det kan bli behov for
ekstraordinære tiltak og ressurser.

• Gul beredskap: Kriseledelse etableres, situasjonen må håndteres med ekstraordinære tiltak
og ressurser.

• Rød beredskap: Det er stort behov for ekstraordinære tiltak og ressurser.

St. Olavs hospital HF etablerte som første helseforetak i Norge «pandemisk årvåkenhet», hvilket
tilsvarer grønn beredskap, 15. februar 2020. Rundt 15. mars var alle norske helseforetak, samt
Diakonhjemmet og Lovisenberg diakonale sykehus, i gul beredskap.

Figur 2.2: Endring i beredskapsstatus i helseforetakene fra 15. februar til 31. august 2020.

7«Koronaberedskapen - Beredskapsplaner og beredskapsnivåer i Helse Nord», se www.helse-nord.no
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De fleste foretakene gikk igjen over til grønn beredskap i midten av april, mens fire foretak
opprettholdt gul beredskap godt ut i mai/juni. Akershus universitetssykehus avviklet beredskapen
i juni og Sykehuset Telemark avviklet beredskap i august. Øvrige foretak opprettholdt grønn
beredskap ut august, jf. figur 2.2, og de fleste er fortsatt i grønn beredskap ved utgangen av
oktober. Finnmarkssykehuset HF etablerte rød beredskap ved Hammerfest sykehus 15. oktober.
Fra fredag 23. oktober ble pasientbehandlingen ved sykehuset stengt ned i 14 dager 8.

8Se www.finnmarkssykehuset.no
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Diskusjon

3.1 Sentrale funn

• I hovedsak viste resultatene at prioriterte pasienter har vært skjermet og at sørge-for
ansvaret derved samlet sett har vært ivaretatt

• Kurativ kreftbehandling ser ut til å være ivaretatt, men utredning for kreft er noe redusert
særlig for tilstander med god prognose.

• Somatiske akuttinnleggelser gikk ned med 24 % for voksne og 39 % for barn i perioden 13.
mars til 30. april 2020, sammenlignet med samme periode i 2019. Fra juni var omfanget
av akuttinnleggelser om lag på samme nivå som i 2019.

• Akuttinnleggelser for pasienter med hjerteinfarkt ble redusert med 17 % og hjerneslag med
6 % i mars og april.

• Volumet av poliklinikk og dagbehandling for psykiatriske pasienter var uendret gjennom
en betydelig økning i telefon- og videokonsultasjoner, mens planlagte og akutte innleggel-
ser ble redusert. For alvorlig psykisk syke var det en svak økning i elektiv dag/poliklinikk
og en noe svakere nedgang i akutte innleggelser, sammenlignet med andre pasienter i PHV.

• Tjenester med usikker helsegevinst hadde en større reduksjon (52 %) enn annen dagkirurgi
(41 %) i uke 11-18 sammenlignet med samme periode i 2019.

• For somatiske akuttinnleggelser var reduksjonen varierende mellom opptaksområdene,
men samlet sett var ikke den geografiske variasjonen større i pandemiens første fase enn
tidligere. Variasjonen i reduksjon i planlagte somatiske tjenester var noe større.

• Etter et betydelig fall i aktiviteten i perioden mars til mai har det generelt vært en tilnærmet
normalisering mot en ny normal fra og med juni 2020.

• Antall ventende pasienter er noe økt i september 2020 sammenlignet med 2019, og
økningen er særlig stor i Helse Nord.
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3.2 Ivaretakelse av «sørge-for-ansvaret»

3.2.1 Skjerming av prioriterte pasientgrupper

Kreft

Behandling av kreftpasienter var høyt prioritert i hele perioden der aktiviteten i helseforetakene
ellers ble tatt ned. Volumet av kreftkontakter ble riktignok redusert i den akutte pandemifasen,
men reduksjonen ser i grove trekk ut til å være i tråd med nasjonale faglige anbefalinger for
å redusere risiko for covid-19. Disse anbefalingene omfattet bl.a å forlenge intervaller mellom
cellegiftkurer, utsette oppstart av strålebehandling eller bruke hormonblokade hvis medisinsk
forsvarlig, kortere strålebehandlingsserier, økt bruk av telefonkontakter foran fremmøte på
sykehus, samt utsetting av etterkontroller hos pasienter uten kjent aktiv sykdom.

Aktivitetstallene viser at man i stor grad lyktes med å skjerme og prioritere kreftbehandlingen,
herunder kurativ kreftkirurgi og cellegiftbehandling. Fremmøter til strålebehandling ble noe re-
dusert etter pandemiutbruddet. Nedgangen i antall pasienter som møtte til poliklinisk strålebe-
handling var imidlertid mindre enn nedgangen i antall fremmøter til strålebehandling, noe som
tyder på at nasjonale anbefalinger om å forkorte behandlingstiden der det var forsvarlig ble fulgt.

Antall akuttinnleggelser der kreft var hoveddiagnose falt overraskende med 20 prosent i ukene
etter pandemiutbruddet. Det er uklart hva årsaken til dette er. En viss andel av sykehusinnleggel-
ser, også øyeblikkelig hjelp innleggelser for kreft har relativt svak indikasjon eller representerer
moderate endringer i kjent sykdom, ofte kalt «for sikkerhets skyld innleggelser» . Det er å forven-
te at disse også er redusert i den aktuelle situasjonen. Ved utgangen av september var imidlertid
antall akuttinnleggelser der kreft var hoveddiagnose på nivå med samme periode i 2019.

Pasienter med lungekreft hadde størst nedgang i døgninnleggelser (både akutte og elektive).
Dette er pasienter man antar kan være særlig utsatt for alvorlig forløp ved covid-19-sykdom, noe
som kan ha innvirket både på pasientinitierte kontakter og behandlingsbeslutninger i foretakene.
Nedgangen i cellegiftbehandlinger var størst for tykktarmskreftpasienter. Selv om mange av disse
pasientene får cellegift med palliativ (livsforlengende) hensikt kan dette også omfatte forsinkelser
i kurativ (helbredende) behandling. For disse pasientene økte man tiden mellom hver kur for å
redusere risiko for smitte. Bryst- og prostatakreftpasienter hadde størst reduksjon i polikliniske
kontakter eksklusive stråle- og cellegiftbehandling, blant annet relatert til færre etterkontroller.

Mens kurativ kreftbehandling i stort ser ut til å ha vært ivaretatt under pandemiutbruddet,
er det mer usikkerhet knyttet til utredninger for kreftsykdom. Av pakkeforløpsdata for kreft
fra Helsedirektoratet9 framgår det at det var en reduksjon på 14-15 % i antall nye registrerte
krefttilfeller i april og mai i år, sammenlignet med samme periode i 2019. Tall per september
viser at det var diagnostisert 3 % færre nye kreftpasienter enn på samme tid i fjor. Denne moderate
nedgangen taler mot at reduksjon i pakkeforløp og midlertidig stopp i screening programmene
har hatt stor effekt. Nedtaket i utredning og polikliniske konsultasjoner har vært størst for
kreftpasienter med relativt god prognose.

Akuttinnleggelser for andre prioriterte somatiske tilstander

Hva som ligger bak reduksjonen i akutte innleggelser er uklart. Sykehusene plikter å yte
helsehjelp til pasienter ved behov for øyeblikkelig behandling. Det er derfor rimelig å lete etter
årsaker enten ved en reduksjon i sykelighet eller at primærhelsetjenesten har hatt en høyere
terskel for akuttinnleggelser. Det er også tenkelig at pasientene selv har vært bekymret for å

9Se www.helsedirektoratet.no
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oppsøke både primær- og spesialisthelsetjeneste. Bruken av fastlege gikk imidlertid opp med
18 % i mars og falt med 11 % i april, særlig knyttet til påsken, sammenlignet med 2019. Også hos
legevaktene var aktiviteten høyere i mars og gikk ned i april. Det synes dermed som aktiviteten i
kommunehelsetjenesten har vært forholdsvis normal mange steder, og at folk faktisk har oppsøkt
legehjelp. Det kan derfor være mer naturlig å forklare reduksjonen i akuttinnleggelser med en
lavere henvisningsfrekvens heller enn et redusert press på primærhelsetjenesten.

Akutte innleggelser for både hjertesvikt og hjerteinfarkt har en reduksjon i forbindelse med
første fase av pandemien, og flere har stilt spørsmål om hva det kan skyldes. Tall fra Norsk
hjerteinfarktregister viser at det i siste halvdel av mars (uke 12 og 13) var ca. 25 % reduksjon
i innleggelser av pasienter med store blodpropper i hjertet (STEMI) og ca 45 % reduksjon
i innleggelser av pasienter med mindre blodpropper i hjertet (NSTEMI). Hypotesen om en
assosiasjon til infeksjonssykdommer har vært nevnt som forklaring. Hvilke konsekvenser
reduksjonen i akuttinnleggelser for hjerteinfarkt har hatt må besvares i forskningsstudier. Det
kan ikke utelukkes at disse pasientene har hatt et helsetap. Foreløpig statistikk over dødsårsaker
i mars-mai 2020 viser en dødelighets-rate for hjerte- og karsykdommer på 50 per 100 000
innbygger, sammenlignet med 62 per 100 000 i 2018 (FHI 2020). Dødsrate for hjerte- og
karsykdom har vært kraftig nedadgående de siste tiårene, og et videre fall er ikke uventet. Det er
på nåværende tidspunkt vanskelig å si om raten har falt mer enn forventet, og hva som eventuelt
er årsaken til det. Så langt er det ingen overdødelighet i forbindelse med covid-19-pandemien i
Norge, da totaldødelighet er 190 dødsfall per 100 000 innbyggere, mot 192 i samme periode året
før.

Akutte innleggelser med hjerneslag er redusert med 6 % i perioden 13.mars til og med 30.april.
Norsk hjerneslagregister10 mottar registreringer direkte fra sykehusene, og rapporterer for en
litt lengre periode. De ser 13 % færre hjerneslagpasienter i perioden mars til og med mai 2020.
Årsaken er usikker, og registeret planlegger en studie som skal søke svar på dette. Dette gir ikke
nødvendigvis umiddelbart utslag på dødelighetsraten, men kan ha ført til helsetap.

Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Til tross for et tydelig redusert omfang av innleggelser sammenlignet med 2019 i perioden
mars-april, mindre for pasienter med alvorlige psykiske lidelser, er det samlede sørge-for
ansvaret ivaretatt i første halvår 2020. Denne vurderingen er basert på at det samlede volumet
for elektiv poliklinikk/dagbehandling i stor grad er opprettholdt, og for pasientgruppen med
alvorlige psykiske lidelser ser man faktisk en liten økning sammenlignet med 2019. Nedtaket
av øyeblikkelig hjelp tjenester er også noe lavere for de alvorlig psykisk syke.

Poliklinikk/dagbehandling har langt høyere volum enn innleggelser og utgjør den mest omfatten-
de ressursbruken i feltet. For elektive poliklinikk-/dagbehandlingstjenester er virksomheten stort
sett på nivå med 2019 eller tydelig høyere i perioden mars – august. Slik sett er anbefalingene
fra Helsedirektoratet om at det som hovedregel bør benyttes telefonkonsultasjon eller videomøter
fulgt.

Disse føringene har resultert i at akutte poliklinikk-/dagbehandlingstjenester erstatter en viss
reduksjon i mars-mai med en etterfølgende økning til langt over 2019-nivå for ca. halvparten
av foretakene. Her er det også et viktig funn for gruppen med alvorlige psykiske lidelser og BUP,
hvor det kun er en beskjeden reduksjon i elektiv poliklinikk/dagbehandling i mars og april.

Reduksjonen i elektive døgnopphold (omtrent 40 % nedgang i april , sammenlignet med 2019) er
større enn reduksjonen i akutte døgnopphold (omtrent 15 %), en utvikling som er overraskende lik

10Jf. omtale i Dagbladet, 24. oktober 2020.
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i alle regioner. En vesentlig økning i e-helsekonsultasjoner (video og telefon) sammenliknet med
tilsvarende periode i 2019 har muligens kompensert for reduksjonen i døgnopphold. Økningen
i telefon- og videokonsultasjoner er bemerkelsesverdig ved at nivået fra januar og februar
2020 øker med rundt 5 ganger i mars og rundt 7 ganger i april 11. Det er særlig bruk av
videokonsultasjoner som har økt. I tillegg til føringene fra Helsedirektoratet omtalt ovenfor, har
nok også en rask og vesentlig styrket finansiering av digitale helsetjenester vært en driver for å
vri tilbudet mot digitale tjenester.

Enkelte svingninger har preget virksomheten. For eksempel sees en betydelig reduksjon i
innleggelser for BUP i mars og april med senere økning. Dette funnet kan ikke uten videre
forklares med styrt nedtak. Det kan like gjerne være uttrykk for både en viss utsettelse av avtaler
eller en reduksjon i etterspørsel de første ukene etter nedstengningen med stengte barnehager,
skoler, hjemmekontor og hjemmeundervisning og generell smittefrykt. Bekymring for omsorgen
for barn med hjelpebehov og for barn isolert i dysfunksjonelle familier kan ha virket inn på
økningen i bruk av døgninnleggelser og poliklinikk til langt over 2019-nivå i perioden juni til
september.

En annen viktig observasjon av betydning for om «sørge-for-ansvaret» er ivaretatt er at det faktisk
er en liten økning i antall elektive polikliniske kontakter for alvorlige psykiske lidelser i mars og
april 2020 sammenlignet med 2019. Dette kan forstås som en behovsstyrt aktivitet med stabil
drift og således kontinuerlig riktig prioritering.

Tjenester med usikker helsegevinst - «Revurderingsprosjektet»

De regionale helseforetakene (RHF-ene) har i 2019 og 2020 arbeidet med «revurderingsprosjek-
tet» knyttet til utfasing av metoder. Det tar utgangspunkt i 17 kirurgiske inngrep som av National
Health Service (NHS) i England har blitt vurdert å ha usikker nytteverdi. Ved hensiktsmessig og
målrettet skjerming av prioriterte pasientgrupper er det grunn til å vente relativt stor nedgang for
disse helsetjenestene.

Inngrepene som omfattes av «revurderingsprosjektet»12 er redusert med 25 % i 1. tertial. Når vi
ser på perioden fra og med nedstengingen og ut 1. tertial (uke 11-18) er halvparten av aktiviteten
borte (52 % reduksjon). Dersom vi ser på all annen planlagt dagkirurgi, så viser tallene en
reduksjon på 17 % pr. 1. tertial, og 41 % i perioden etter nedstengingen. Revurderingsinngrepene
har altså, som forventet, hatt en kraftigere nedgang enn annen planlagt dagkirurgi.

Avtalespesialistene bidrar til den største reduksjonen i ratetall, mens reduksjonen i helseforeta-
kene er lik den gjennomsnittlige reduksjonen på 25 % i første tertial for denne gruppen. Private
sykehus har den laveste reduksjonen. Det er mulig at endring i antall hjemler/stillingsprosen-
ter hos avtalespesialistene og reduserte kjøp av tjenester fra private sykehus i 2020, uavhengig
av pandemisituasjonen, kan ha bidratt til denne utviklingen. Sett hen til at denne typen inngrep
er løftet frem med spørsmål om nytte og helsegevinst kunne man nok forventet at reduksjonen
hadde vært enda mer uttalt.

11Datakilden vår mangler nødvendig informasjon for å identifisere telefon- og videokonsultasjoner for BUP.
For Helse Midt-Norge klarer vi ikke å identifisere e-konsultasjoner for øyeblikkelig hjelp, noe som trolig skyldes
kodepraksis.

12Inngrepene som inngår i prosjektet er: Akromionreseksjon ved impingement syndrom, injeksjoner for ryggsmer-
ter uten isjas, hemoroidektomi, karkirurgi for åreknuter, hysterektomi, kirurgisk fjerning av benigne hudtumorer, hånd-
kirurgi ved karpaltunnelsyndrom, kirurgisk fjerning av chalazion, tonsillektomi, kirurgisk fjerning av ganglion, abra-
sio, kirurgiske inngrep for snorking (alder 18+), brystreduksjon, kneartroskopi, håndkirurgi for Dupuytrens kontraktur,
operasjoner på kneets menisker (alder 45+), håndkirurgi ved triggerfinger og øredreninnleggelse for barn
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Med en tydelig offentlig oppmerksomhet på alder som selvstendig risikofaktor for covid-19-
sykdom kunne det vært nærliggende å forvente størst reduksjon blant de eldste for tjenester med
usikker helsegevinst. Resultatene viser imidlertid at forskjellene for pasienter fra 70 år og oppover
er mindre enn fra tilsvarende virksomhet i 2019. De aller eldste har ingen vesentlig reduksjon
sammenlignet med 2019. Dog er volumet for de eldste lavt, noe som innebærer større usikkerhet
ved tolkningen.

Den største nedgangen (35 % reduksjon i første tertial) ses for inngrep innen øre-nese-
halssykdommer, plastikkirurgi og øyesykdommer. Det er likevel slik at utvalget av inngrep
(sorterer under ulike fagområder) som er valgt ut som pilotinngrep i revurderingsprosjektet har
større reduksjon (-31 % i første tertial) enn de øvrige inngrepene som inngår i prosjektet (-22 % i
første kvartal). Det skyldes nok at oppmerksomheten er størst for pilotgruppen. Det er påfallende
at det er avtalespesialister som bidrar til den største relative reduksjonen i utførte inngrep i
pilotgruppen.

3.2.2 Geografisk variasjon i aktivitetsutvikling i covid-19-pandemiens
første fase

Planlagte somatiske døgninnleggelser ble redusert med 30-40 % på landsbasis i mars – mai
2020 sammenlignet med året før. Generelt var reduksjonen størst for opptaksområdene i Helse
Nord og minst i opptaksområdene i Helse Midt-Norge. Nedgangen var noe større for planlagte
døgninnleggelser med medisinsk DRG enn for planlagte døgninnleggelser med kirurgisk DRG.
For døgninnleggelser med medisinsk DRG var den prosentvise nedgangen over dobbelt så stor
for bosatte i opptaksområdet Sørlandet som for bosatte i opptaksområdet OUS.

Også for planlagt somatisk dag- og poliklinisk behandling var reduksjonen størst for bosatte i
opptaksområdene tilhørende Helse Nord i mars – mai sammenlignet med 2019 og lavest for
bosatte i opptaksområdene tilhørende Helse Midt-Norge.

Antall akutte døgninnleggelser per 100 000 innbyggere falt med 24 % i perioden 13. mars –
30. april i 2020 sammenlignet med 2019. På tross av noe ulik nedgang for akuttinnleggelser
generelt har ikke den samlede geografiske variasjon mellom helseforetakenes opptaksområder
økt. Den samme tendensen gjelder for kreftområdet, både for akuttinnleggelser og planlagt
kreftbehandling.

For inngrepene som inngår i Revurderingsprosjektet er variasjonen i forbruksrater både mellom
helseregionene og mellom foretakenes opptaksområder tydelige både i første tertial 2019 og
2020. Vurdert med utgangspunkt i pasientenes bosted, varierer forskjellene mellom regionene
fra en reduksjon på 17 % i Helse Midt-Norge til 31 % i Helse Vest. Med noen få unntak er
en rangering av foretakene etter rater for opptaksområdene for denne gruppen prosedyrer lik
for 2019 og 2020. Kun to opptaksområder endret rangering med mer enn to plasser. Dette kan
tyde på at denne virksomheten ikke har blitt forstått som å ha vesentlig forskjellig betydning
fra øvrig operativ virksomhet i foretakene, gitt at storparten av inngrepene er utført på lokalt
sykehus/foretak.

Det er moderate geografiske forskjeller i aktivitetsutviklingen i mars til mai for psykisk helsevern
for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, minst for planlagt og størst for akutt
poliklinisk eller dagbasert behandling. Dette kan nok først og fremst forklares med variasjon
i lokale tilpasninger og lokal etterspørsel etter tjenester.

Det var, og er, særlig i Oslo-området at covid-19-belastningen i spesialisthelsetjenesten har
vært størst. Det er ingen klar sammenheng mellom denne belastningen, beredskapsnivå og
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aktivitetsutviklingen. Verken bosatte i opptaksområdene tilhørende Lovisenberg diakonale
sykehus, Diakonhjemmet, Akershus universitetssykehus, Oslo universitetssykehus eller Vestre
Viken skiller seg ut med lavere aktivitet i pandemiens første fase, da belastningen knyttet til
covid-19-pasienter var størst. Tvert i mot er det for bosatte i Nord-Norge aktivitetsnedgangen
synes å være størst.

Sykehuset Telemark HF, Sørlandet sykehus HF, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF og
Nordlandssykehuset HF sto relativt lenge i gul beredskap sammenlignet med andre helseforetak.
Samlet sett er det likevel ingen markert sammenheng mellom beredskapsstatus, aktivitetsnedgang
og antall ventende pasienter i opptaksområdene.

3.3 Normalisering etter aktivitetsreduksjon i sykehusene

En rekke faktorer påvirker spesialisthelsetjenestens kapasitet under en pågående pandemi. Noen
av disse er skissert i figur 3.1.

Etter et betydelig fall i aktiviteten i perioden mars til mai har det vært en differensiert
normalisering fra og med juni 2020. Antall nyhenviste i perioden juni – september 2020 er på
samme nivå som i samme periode i 2019, antall ventende er økt med om lag 7 000 og antall med
passert planlagt tid er stabilisert med et nivå som i august 2020 er 13 % høyere enn i august 2019.
For poliklinikk er aktiviteten i perioden juni – september 2020 3 % høyere enn i samme periode i
2019. Økt poliklinisk aktivitet er viktig for å stabilisere ventetider og redusere antall med passert
planlagt tid. For kirurgisk døgnbehandling er den samlede aktiviteten på samme nivå som i 2019,
mens for medisinske døgnopphold er den samlede aktiviteten 6,5 % lavere enn i samme periode
i 2019. Særlig ser vi reduksjon i planlagte medisinske døgnopphold hvor aktiviteten er 22 %
lavere enn i samme periode i 2019. Reduksjonen i planlagte døgnopphold varierer fra 25 % i
Helse Midt-Norge til 21 % i Helse Vest.

Figur 3.1: Illustrasjon av faktorer som påvirker kapasitet i spesialisthelsetjenesten

Ved utgangen av september er antall ventende noe høyere enn ved samme tidspunkt i 2019, men
det er relativt store regionale forskjeller i antall ventende. Sammenlignet med september 2019 er
det langt flere som venter med økende ventetid i Helse Nord RHF sine opptaksområder enn i de
andre regionene.

I Nord-Norge er avstandene store og transport av personell og pasienter til og fra sykehus
er en sentral utfordring. Særlig gjelder dette når ordinære flyavganger reduseres og blir

16



Kapittel 3. Diskusjon

mer uforutsigbare og flyplasser stenger, slik tilfellet har vært under covid-19-pandemien.
Kapasitetsutfordringer i flytrafikken har vært krevende mellom Vesterålen og Bodø/Tromsø,
mellom Helgeland og Tromsø og mellom Finnmark og Tromsø, og det har vært et intenst
tverrsektorielt samarbeid for å løse disse utfordringene13. Både restriksjoner for innreise i starten
av pandemiperioden og situasjonen i land hvor vikarer vanligvis rekrutteres fra kan også ha
påvirket kapasiteten. Det er utstrakt bruk av innleide utenlandske vikarer ved mange sykehus,
ikke minst i Nord-Norge.

Både transportutfordringer, personellutfordringer og langvarig gul beredskap ved Nordlands-
sykehuset HF og Universitetssykehuset i Nord-Norge HF kan ha hatt betydning for redusert ak-
tivitet over tid, og noe senere opptrapping av aktiviteten i Helse Nord RHF. I andre foretak som
stod enda lengre i gul beredskap som for eksempel Sykehuset Telemark og Sørlandet Sykehus
har det imidlertid ikke vært så omfattende reduksjon i aktivitet.

Et naturlig spørsmål for den norske befolkning kan være hvorfor aktiviteten i sykehusene gikk
så mye ned når det kom så få pasienter med covid-19. Et beslektet spørsmål er hvorfor det er
så liten sammenheng mellom hvor i landet covid-19-pasientene fysisk kom, og hvor kapasiteten
gikk ned.

Den nye hverdagen i norske sykehus er ikke en normalisering av aktiviteten i bredere forstand;
det er enten snakk om en ny normal, eller premisser for drift i sykehusene som ikke vil
bli normalisert før omfattende vaksinering er gjennomført. Sykehusene må inntil videre drive
med skallsikring, prescreening, testing av pasienter, luftveisisolasjoner, kohorter, områder eller
enheter der uavklarte pasienter må vente på testresultater osv. Dette betyr blant annet en
kontinuerlig større ressursbruk, for å oppnå samme produksjon som før pandemien.

3.4 Erfaringer så langt

Usikkerheten rundt pandemiutviklingen i Norge nødvendiggjorde omfattende tiltak og betydelig
replanlegging for å sikre kapasitet i spesialisthelsetjenesten. Generelt sett synes spesialisthelsetje-
nesten å ha ivaretatt sitt «sørge-for-ansvar» også i denne uoversiktlige tiden med ekstraordinære
utfordringer, selv om det nok er alvorlig syke pasienter som har fått begrenset oppfølging. Når
det nå er gått noe tid er det uansett naturlig å se nærmere på om det finnes noen erfaringer som
man kan trekke med seg i den videre håndteringen av denne pandemien, eller ved nye liknende
situasjoner.

• Ut fra våre analyser var nedstengning og omprioritering tilsynelatende dårlig forberedt.

• Forskjeller i forutsetninger og realisering av planer for økning av intensivkapasitet og
kohortisolering av covid-pasienter i helseforetakene kan ha bidratt til variasjon i nedtak
av elektiv virksomhet.

• Selv om detaljerte planer må lages i de enkelte institusjoner nært der tjenesten skal gis
kan det være hensiktsmessig å sikre et bredere nasjonalt plangrunnlag for denne type
unntakstilstander både for primær- og spesialisthelsetjeneste.

• Reduksjon i akutte innleggelser for hjerteinfarkt og hjerneslag skyldes mest sannsynlig
årsaksfaktorer utenfor spesialisthelsetjenesten. Aktiv informasjon til befolkningen om
helsetjenestens grunnleggende evne og vilje til å ivareta alvorlig øyeblikkelig hjelp til
befolkningen må inngå i fremtidige kommunikasjonsplaner for liknende kriser.

13Utfordringene er blant annet beskrevet her: www.helse-nord.no
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• Den betydelige økningen i e-helsekonsultasjoner har ivaretatt sørge-for ansvaret for viktige
pasientgrupper. Dette kan bidra til mer kostnadseffektive tjenester i spesialisthelsetjenesten
både under normalsituasjon og store kriser, gitt at kvaliteten er tilfredsstillende.
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Kapittel 4

Psykisk helsevern og
rusbehandling

4.1 Innledning

Helsedirektoratets prioriteringsnotat14 hadde følgende føringer for psykisk helsevern (PHV) og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i spesialisthelsetjenesten: Poliklinikk/dag skulle
opprettholdes, men helst som telefon- og videokonsultasjoner. Døgninnleggelser skulle begrenses
til det absolutt nødvendige, kombinert med økt samarbeid med kommunene ved utskrivelse.

4.2 Problemstillinger

• Hvilken påvirkning hadde covid-19-pandemien på fagområdene psykiatri og rusbehand-
ling? Fulgte man anbefalingen om at det som hovedregel skulle benyttes telefon- eller vi-
deokonsultasjoner?

• Kan man se geografiske eller demografiske forskjeller i aktivitetsutviklingen?

• Hvordan ble pasienter med alvorlig psykisk lidelser og ruslidelser ivaretatt i første fase av
covid-19-pandemien?

Datakilder:

• Sensitive NPR-data, januar-april 2019 og 2020 (innskrivingsdato). Denne datakilden er
brukt for alle tabeller/figurer i dette kapittelet som ikke inneholder tall fra og med mai.

• Anonyme NPR-data, januar-september 2019 og 2020 (utskrivingsdato). Alle figurer/ta-
beller som også inneholder tall fra mai eller senere er basert på denne datakilden 15.

• De fleste resultater i dette kapittelet er 2020-tall oppgitt som prosentandel av tilsvarende
størrelse for samme periode i 2019. Det er justert for antall virkedager i hver måned,
sammenlignet med tilsvarende måneder i 2019.

14«Prioriteringsnotat 25. mars 2020: Prioritering av helsehjelp i Norge under covid-19-pandemien», se www.helse-
direktoratet.no

15Det er større usikkerhet knyttet til denne kilden, ettersom den er hentet ut på et tidspunkt hvor det innrapporterte
datagrunnlaget ikke er komplett. Erfaringsvis så kan det være noen uker etterslep i innrapporteringen av data. For
eksempel mangler det data fra mange private behandlingsinstitusjoner. For PHV/TSB mangler det opplysninger om
utskrivningsdato og opptaksområde for henholdsvis 3 % og 0.5 % av registreringene.

19

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/prioriteringsnotat-prioritering-av-helsehjelp-i-norge-under-covid-19-pandemien/spesialisthelsetjeneste#psykisk-helsevern-phv-og-tverrfaglig-spesialist-rusbehandling-tsb
https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus/prioriteringsnotat-prioritering-av-helsehjelp-i-norge-under-covid-19-pandemien/spesialisthelsetjeneste#psykisk-helsevern-phv-og-tverrfaglig-spesialist-rusbehandling-tsb


Kapittel 4. Psykisk helsevern og rusbehandling

4.3 Resultater

Figur 4.1 viser et forsiktig fall i elektiv aktivitet for mars, sammenlignet med fjoråret. Her
var nedgangen litt større for polikliniske konsultasjoner og dagbehandling enn den var for
døgnbehandling. For april var situasjonen en helt annen, da var poliklinikk/dagbehandling tilbake
til normalt nivå mens døgnbehandling falt dramatisk til rundt 60 % av fjorårets nivå. Dette i tråd
med anbefalingene om å begrense døgninnleggelser til det absolutt nødvendige. Når det gjelder
poliklinikk/dag, er det i stor grad økt bruk av telefon- og videokonsultasjoner som gjorde at
man klarte å opprettholde fjorårets volum. Dette utdypes videre i seksjonen om e-konsultasjoner.
Poliklinikk/dag har holdt seg litt over fjorårets volum siden april, mens aktiviteten gjenopptas
gradvis for døgnbehandling.

For øyeblikkelig hjelp har det ikke vært samme tydelige forskjell på poliklinikk/dag og døgn.
Etter å ha ligget rundt 80-90 % av fjorårets aktivitet i mars-mai, var aktiviteten tilbake til normalt
nivå fra og med juni. Her er det rimelig å anta at nedgangen blant annet kan skyldes færre henviste.
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Figur 4.1: PHV/TSB: Aktivitet for januar-september 2020, uttrykt som prosentandel av aktiviteten
i tilsvarende periode i 2019 (justert for antall virkedager). Oppdelt i elektiv aktivitet og øyeblikkelig
hjelp (venstre/høyre), samt døgnbehandling og poliklinikk/dagbehandling (blå/rød).

Utviklingen fordelt på alle sektorene, barne- og ungdomspsykiatri (BUP), tverrfaglig spesiali-
sert rusbehandling (TSB) og voksenpsykiatri (VOP), vises i Figur 4.2. Merk at psykisk helsevern
(PHV) brukes som fellesbetegnelse for BUP og VOP. Felles for sektorene er størst aktivitetsned-
gang for døgnbehandling, med en bunn i april. Nå virker aktiviteten å være tilbake mot normalen
for alle sektorene, men i litt mindre grad for VOP. BUP skiller seg ut med en markert økning fra
fjoråret i juli og august, som muligens kan forklares med at skolestengning og andre tiltak førte
til en omfattende offentlig diskusjon og bekymring for omsorgen for barn med hjelpebehov, eller
for barn isolert i dysfunksjonelle familier.

Den samlede utviklingen for PHV/TSB har vært relativt lik for de ulike regionale helseforetakene,
se Figur B.1 i vedlegg.

Behandlingsvarighetene for polikliniske konsultasjoner og dagbehandling endret seg vesentlig
i mars og april. Antallet konsultasjoner med varighet i over én time i april var halvparten av
tilsvarende antall for fjoråret. Samtidig har det vært en stor økning i antallet konsultasjoner
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Figur 4.2: PHV/TSB: Aktivitet for januar-september 2020, fordelt på sektor. Uttrykt som
prosentandel av aktiviteten i tilsvarende periode i 2019 (justert for antall virkedager). Oppdelt i
døgnbehandling og poliklinikk/dagbehandling (blå/rød).

med varighet under en halvtime, som gjør at man i sum har klart å ligge tett opp mot fjorårets
volum for totalt antall konsultasjoner. Figur 4.3 viser at denne utviklingen i stor grad skyldes
økt bruk av telefon- og videokonsultasjoner, men at vi også ser en lignende utvikling for
fremmøtekonsultasjoner, dog ikke like ekstremt.
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Figur 4.3: PHV/TSB: Behandlingsvarighet for poliklinikk/dagbehandling, fordelt i fem varighets-
kategorier. Figuren til venstre inkluderer alle konsultasjonstyper i 2020, mens figuren til høyre kun
inkluderer fremmøtekonsultasjoner i 2020. Begge figurene viser aktivitet for hver varighetskatego-
ri for januar-april 2020, uttrykt som prosentandel av den totale aktiviteten (alle konsultasjonstyper)
for tilsvarende periode i 2019 (justert for antall virkedager).

Tabell 4.1 viser en aktivitetsoversikt for hvert enkelt opptaksområde, oppdelt i periodene mars-
mai og juni-september. Tabellen skiller på både oppholdstype og hastegrad. Det er til dels
store geografiske forskjeller, og størst innen øyeblikkelig hjelp for poliklinikk/dag. I enkelte
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Kapittel 4. Psykisk helsevern og rusbehandling

opptaksområder har man faktisk områder uten en tydelig opptrapping i aktiviteten mellom de
to tidsperiodene, som er den helt klare nasjonale trenden. Se Tabell B.1 i vedlegg for tilsvarende
tabell per helseforetak.

Tabell 4.1: PHV/TSB: Opptaksområde. Aktivitet for periodene mars-mai og juni-september 2020,
uttrykt som prosentandel av aktiviteten i tilsvarende periode i 2019 (justert for antall virkedager).
Oppdelt i elektiv aktivitet og øyeblikkelig hjelp, samt døgnbehandling og poliklinikk/dagbehand-
ling.

Mars-mai Juni-september
Elektiv Øyeblikkelig hjelp Elektiv Øyeblikkelig hjelp

Opptaksområde Døgn Poli/Dag Døgn Poli/Dag Døgn Poli/Dag Døgn Poli/Dag
Akershus 66,8 % 98,0 % 109,7 % 105,4 % 78,3 % 104,8 % 123,6 % 128,7 %
Bergen 81,2 % 94,3 % 99,6 % 71,9 % 96,9 % 97,4 % 110,0 % 110,1 %
Diakonhjemmet 85,5 % 104,0 % 94,4 % 74,6 % 86,1 % 112,9 % 111,7 % 72,4 %
Finnmark 72,1 % 107,7 % 84,6 % 101,4 % 81,4 % 113,2 % 103,6 % 103,3 %
Fonna 49,6 % 88,9 % 70,4 % 73,6 % 57,8 % 93,3 % 81,1 % 84,8 %
Førde 83,3 % 100,6 % 97,8 % 53,8 % 97,2 % 96,6 % 85,0 % 72,0 %
Helgeland 77,2 % 92,9 % 83,1 % 133,5 % 89,5 % 97,1 % 106,0 % 162,5 %
Innlandet 69,0 % 100,3 % 85,0 % 80,9 % 77,7 % 102,0 % 106,9 % 99,5 %
Lovisenberg 83,3 % 93,1 % 84,4 % 66,4 % 84,0 % 103,3 % 101,1 % 63,4 %
Møre og Romsdal 61,0 % 95,9 % 96,1 % 56,0 % 81,7 % 103,3 % 93,9 % 71,3 %
Nordland 70,8 % 99,4 % 86,1 % 25,6 % 75,8 % 109,0 % 91,7 % 63,1 %
Nord-Trøndelag 91,1 % 88,5 % 82,8 % 134,0 % 78,7 % 101,1 % 103,9 % 83,1 %
Østfold 78,8 % 101,8 % 79,5 % 79,9 % 81,6 % 106,6 % 92,6 % 108,1 %
OUS 74,3 % 96,2 % 81,0 % 76,3 % 80,6 % 107,4 % 96,6 % 87,6 %
Sørlandet 77,8 % 92,9 % 85,4 % 122,0 % 91,1 % 101,9 % 90,6 % 124,9 %
St. Olavs 84,6 % 103,1 % 84,2 % 69,8 % 103,5 % 103,4 % 96,1 % 104,6 %
Stavanger 81,1 % 97,4 % 99,0 % 81,0 % 88,9 % 100,3 % 97,5 % 160,7 %
Telemark 81,0 % 107,7 % 82,6 % 66,5 % 103,2 % 106,5 % 92,4 % 102,0 %
UNN 80,3 % 100,1 % 96,0 % 143,5 % 81,0 % 105,9 % 95,5 % 130,7 %
Vestfold 92,0 % 119,6 % 116,0 % 123,8 % 110,7 % 124,3 % 131,4 % 112,7 %
Vestre Viken 67,0 % 89,9 % 94,0 % 59,7 % 90,9 % 92,7 % 92,8 % 78,5 %

4.3.1 E-konsultasjoner

Registreringen av telefon- og videokonsultasjoner er komplisert. Flere kriterier må være oppfylt
for at de skal telles med, og registreringspraksis har endret seg over tid. For resultatene i denne
seksjonen tas det forbehold om mulighet for ulike registreringspraksiser for e-konsultasjoner. En
nasjonal arbeidsgruppe er satt sammen for å utarbeide nasjonale retningslinjer for hvordan dette
skal registreres og rapporteres fremover. Se vedlegg A for en beskrivelse av definisjonene vi har
brukt for å identifisere telefon- og videokonsultasjoner i datagrunnlaget.

Antallet telefon- og videokonsultasjoner økte kraftig i mars og april, til henholdsvis 5 og 7
ganger nivået for januar/februar, illustrert i Figur 4.4. Økningen i telefonkonsultasjoner utgjør
mesteparten av økningen i antall e-konsultasjoner, men relativt sett er det videokonsultasjoner
som har økt mest, da dette ikke var like utbredt før pandemien. Sammenlignet med januar ble det
gjennomført 40 ganger flere videokonsultasjoner i april innen PHV/TSB.

TSB og VOP har i stor grad tatt i bruk telefon- og videokonsultasjoner. I mars og april ble derfor
fjorårets volum for polikliniske konsultasjoner og dagbehandling i stor grad opprettholdt i disse
sektorene, se Figur 4.5. Merk at datakilden vår ikke inneholder nødvendig informasjon for å
identifisere telefon- og videokonsultasjoner for BUP, derfor fremstår det i figuren som at hele
aktiviteten for BUP er fremmøtekonsultasjoner, noe som ikke er tilfellet. BUP skiller seg litt ut
fra de andre sektorene, med en større nedgang i øyeblikkelig hjelp i mars/april, sammenlignet
med fjorårets nivå.
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Figur 4.4: PHV/TSB: Antall e-konsultasjoner i januar-april 2020, oppdelt i telefon- og videokon-
sultasjoner.
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Figur 4.5: PHV/TSB: Aktivitet for mars/april 2020, fordelt på konsultasjonstype (farger), elektiv
aktivitet og øyeblikkelig hjelp (venstre/høyre), samt sektor (søyler). Totalhøyden til hver søyle
(oppgitt med fet skrift) er sektorens aktivitet gitt som prosentandel av tilsvarende periode i 2019
(justert for antall virkedager). Søylens totalhøyde er summen av de tre konsultasjonstypene.

Det er litt varierende i hvilken grad de regionale helseforetakene har tatt i bruk telefon- og
videokonsultasjoner, se Figur 4.6. Forskjellene i bruk av e-konsultasjoner er særlig tydelige når
det gjelder øyeblikkelig hjelp, som gir utslag på det totale volumet. Merk at metoden vår ikke
fanger opp e-konsultasjoner i Midt-Norge for øyeblikkelig hjelp (totalvolumet som vises er likevel
korrekt), dette skyldes trolig registreringspraksis.

Tabell 4.2 viser at det i mars/april var store variasjoner på tvers av de ulike opptaksområdene når
det gjaldt bruk av telefon- og videokonsultasjoner.
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Figur 4.6: PHV/TSB: Aktivitet for mars/april 2020, fordelt på konsultasjonstype (farger), elektiv
aktivitet og øyeblikkelig hjelp (venstre/høyre), samt sykehusregion (søyler). Totalhøyden til hver
søyle (oppgitt med fet skrift) er regionens aktivitet gitt som prosentandel av tilsvarende periode i
2019 (justert for antall virkedager). Søylens totalhøyde er summen av de tre konsultasjonstypene.

Tabell 4.2: PHV/TSB: Prosentandelen av poliklinikk/dagbehandling i mars/april 2020 som ble
utført som henholdsvis telefon- eller videokonsultasjon. Oppdelt i elektiv aktivitet og øyeblikkelig
hjelp. Egen fargeskala for henholdsvis telefon og video.

Elektiv Øyeblikkelig hjelp
Opptaksområde Telefon Video Telefon Video
Akershus 19,5 % 1,6 % 12,4 % 0,1 %
Bergen 19,5 % 2,0 % 8,6 % 0,9 %
Diakonhjemmet 20,4 % 3,9 % 10,5 %
Finnmark 29,8 % 9,7 % 17,1 %
Fonna 14,1 % 3,1 % 2,6 %
Førde 24,5 % 1,1 % 10,5 %
Helgeland 16,6 % 9,1 % 3,7 % 0,4 %
Innlandet 36,0 % 2,4 % 53,2 % 0,2 %
Lovisenberg 22,5 % 2,6 % 16,9 % 0,3 %
Møre og Romsdal 27,4 % 8,2 % 1,6 %
Nordland 16,0 % 13,1 % 13,0 % 8,7 %
Nord-Trøndelag 18,3 % 7,1 % 11,1 %
Østfold 27,4 % 2,2 % 32,5 %
OUS 19,9 % 3,4 % 24,2 % 0,3 %
Sørlandet 33,5 % 4,4 % 47,1 % 0,1 %
St. Olavs 29,2 % 11,5 % 5,0 %
Stavanger 18,2 % 5,7 % 34,0 % 0,9 %
Telemark 20,8 % 0,6 % 4,8 %
UNN 24,1 % 8,4 % 54,3 % 0,8 %
Vestfold 24,1 % 0,9 % 9,0 %
Vestre Viken 22,4 % 1,2 % 9,1 %

4.3.2 Pasientgruppers bruk av tjenestene

Ser man på mottakerne av helsetjenestene innen PHV/TSB, er det relativt små demografiske
forskjeller. De fleste demografier følger samme mønster med lavest aktivitetsnivå i mars og en
økning til et april-nivå som ligger rett under fjoråret. Det er likevel et par observasjoner det er
verdt å legge merke til. Figur 4.7 viser at utviklingen i mars var relativt lik for kvinner og menn, før
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man for april ser at volumet for kvinnelige pasienter var nærmere fjorårets nivå enn for mannlige
pasienter. Kvinner under 18 år skiller seg ut ved å ligge merkbart over fjorårets nivå for april.
Ellers ser man også fra figuren at aldersgruppen 80 år eller eldre skiller seg ut for begge kjønn,
ved å ikke ha den samme raske oppsvingen i aktivitet fra mars til april. Se Tabell B.2 i vedlegg
for en demografisk oversikt per opptaksområde.
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Figur 4.7: PHV/TSB: Aktivitet for januar-april 2020, fordelt på kjønn (venstre/høyre) og alder
(farger). Uttrykt som prosentandel av aktivitet for tilsvarende periode i 2019 (justert for antall
virkedager).

Ved å bruke registrerte ICD-10-koder, har vi delt pasientene inn i ulike pasientgrupper
innen psykisk helsevern og rusbehandling. Se A for en fullstendig definisjon av de ulike
pasientgruppene. Under følger det en oversikt over aktiviteten for disse gruppene i mars/april.

4.3.3 Psykiatri

Elektive polikliniske konsultasjoner og dagbehandling ble i stor grad opprettholdt for pasient-
gruppene innen psykisk helsevern i mars/april, men ellers var det til dels stor reduksjon i de
resterende tjenestene. Figur 4.8 viser at elektive døgnopphold har den største reduksjonen fra
fjorårets nivå. For direkte sammenligning av de ulike pasientgruppene gir det mest mening å
konsentrere seg om elektiv poliklinikk/dagbehandling, da dette klart utgjør mesteparten av den
totale aktiviteten. Her ser vi at aktiviteten for pasientene med de mest alvorlige lidelsene er opp-
rettholdt i større grad, noe som kan tyde på gode prioriteringer i forbindelse med styrt nedtak.
Videre viser Figur 4.9 at telefonkonsultasjoner i større grad er tatt i bruk for disse pasientgruppe-
ne. For de resterende kombinasjonene av kontakttype og hastegrad er volumet så lite at resultatene
i større grad kan påvirkes av tilfeldige variasjoner. Se Tabell B.3 i vedlegg for en oversikt over
pasientgruppene innen psykiatri per opptaksområde.

4.3.4 Rusbehandling

Vi ser de samme trekkene for pasientgruppene innen rusbehandling, som vi gjorde for psykisk
helsevern. Figur 4.10 viser at nedtaket for elektiv poliklinikk/dagbehandling er størst for
pasientene med de minst alvorlige lidelsene, selv om man i sektoren TSB gjennomgående
har klart å holde oppe aktiviteten gjennom pandemien. Videre viser Figur 4.11 at telefon-
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Figur 4.8: PHV pasientgrupper: Aktivitet for de ulike pasientgruppene i mars/april 2020, fordelt
på kontakttype (farger) og elektiv aktivitet/øyeblikkelig hjelp (venstre/høyre).
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Figur 4.9: PHV pasientgrupper: Aktivitet for mars/april 2020, fordelt på konsultasjonstype
(farger), elektiv aktivitet og øyeblikkelig hjelp (venstre/høyre). Totalhøyden til hver søyle (oppgitt
med fet skrift) er pasientgruppens aktivitet gitt som prosentandel av tilsvarende periode i 2019
(justert for antall virkedager). Søylens totalhøyde er summen av de tre konsultasjonstypene.

og videokonsultasjoner i større grad er tatt i bruk for pasientgruppene med de mest alvorlige
lidelsene. Se Tabell B.4 i vedlegg for en oversikt over pasientgruppene innen rusbehandling per
opptaksområde.
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Figur 4.10: TSB pasientgrupper: Aktivitet for de ulike pasientgruppene i mars/april 2020, fordelt
på kontakttype (farger) og elektiv aktivitet/øyeblikkelig hjelp (venstre/høyre).
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Figur 4.11: TSB pasientgrupper: Aktivitet for mars/april 2020, fordelt på konsultasjonstype
(farger), elektiv aktivitet og øyeblikkelig hjelp (venstre/høyre). Totalhøyden til hver søyle (oppgitt
med fet skrift) er pasientgruppens aktivitet gitt som prosentandel av tilsvarende periode i 2019
(justert for antall virkedager). Søylens totalhøyde er summen av de tre konsultasjonstypene.
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4.4 Oppsummering

I dette kapitlet har vi presentert analyser av aktivitetsutviklingen for psykiatri og rusbehandling.
Vi har utført overordnede sammenligninger for første og andre tertial 2020 med samme periode
i 2019, samt mer detaljerte analyser for første tertial 2020 der datagrunnlaget er rikere.

• Ved hjelp av vesentlig økning i bruken av telefon- og videokonsultasjoner har man i stor
grad klart å opprettholde volumet for elektiv poliklinisk kontakt og dagbehandling.

• Det har vært et stort nedtak på elektiv døgnbehandling, med en bunn i april på rundt 60 %
av 2019-aktivitet.

• Siden april har man gradvis nærmet seg ordinært volum, for juli er man total sett for
PHV/TSB på litt over 90 % av 2019-nivå.

• Utviklingen for VOP og TSB har store likhetstrekk, mens man for BUP ser en raskt økende
aktivitet siden april, som nå ligger godt over 2019-nivå.

• Elektive polikliniske konsultasjoner og dagbehandling har i større grad blitt opprettholdt
for pasientene med størst behov for behandling, noe som kan tyde på gode prioriteringer i
det styrte nedtaket.
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Kapittel 5

Nødvendige somatiske
helsetjenester

5.1 Innledning

I dette kapitlet vil vi se nærmere på hvordan det gikk med de pasientgruppene tiltakene skulle
bidra til å skjerme i en situasjon med frykt for overbelastning i helsetjenesten knyttet til den
pågående covid-19-pandemien.

Det er tatt utgangspunkt i pasientgrupper hvor det ikke er tvil om nødvendigheten av sykehusbe-
handling, og hvor det er lite geografisk variasjon, jf. Eldrehelseatlas for Norge (Balteskard mfl.
2017). Sett hen til alvorlighetsgrad og retningslinjer for ivaretakelse av disse pasientgruppene ble
liten variasjon tolket som et uttrykk for at dette var nødvendige helsetjenester hvor det var enig-
het om indikasjonstilling og behov for innleggelse i sykehus. De aktuelle pasientgruppene dette
gjaldt var hjertesvikt, lungebetennelse, kols, hoftebrudd og hjerneslag. Sammen med hjertein-
farktpasientene, er det grunn til å vente at disse pasientgruppene, og ikke bare eldre men også
yngre voksne, skulle ivaretas i sykehus, også under en pandemi.

I barnehelseatlaset ble all somatisk sykehusbruk for barn undersøkt. Analysene viste stort omfang
og betydelig geografisk variasjon, også i bruk av akuttinnleggelser. Med skolestenging, hygiene-
tiltak og sosial distansering, er det av interesse å undersøke om og hvordan innleggelsespraksisen
for barn påvirkes i pandemiens første fase.

Behovet for å skjerme og ivareta kreftpasientene under pandemien har vært tydelig kommunisert
både i Norge og internasjonalt. Norske helsemyndigheter har ikke gitt eksplisitte retningslinjer,
men viser til de generelle prioriteringskriteriene alvorlighet, nytte og kostnadseffektivitet. I en
uttalelse fra Norsk onkologisk forening 2020 ble det presisert at kreftpasienter som behandles
med kurativt formål bør prioriteres for samtlige behandlingsnivå uten restriksjoner også i en
pandemisituasjon. For pasienter med ikke-kurativ målsetning ble det gjort noen tillempninger i
forhold til omfang og frekvens avhengig av prognose.

I dette kapitlet beskrives den umiddelbare effekten på akuttinnleggelser, og spesielt for disse
pasientgruppene, i første fase av covid-19-pandemien.

29



Kapittel 5. Nødvendige somatiske helsetjenester

5.2 Problemstillinger

• Hvilken påvirkning hadde covid-19-pandemien på akutte innleggelser for voksne og barn
i pandemiens første fase, og varierer det mellom opptaksområdene?

• Hvordan ble pasientgrupper som trenger nødvendige helsetjenester (hjerneslag, hjerte-
svikt, hjerteinfarkt, hoftebrudd, kols, lungebetennelse og kreft) ivaretatt i første fase av
covid-19-pandemien og varierer ivaretakelsen mellom opptaksområdene?

Analysene baserer seg på individdata fra NPR per 1. tertial 2019 og 2020.

5.3 Resultater

5.3.1 Akutte innleggelser voksne

Nedstengningen ble iverksatt 12. mars 2020 (uke 11), men i figur 5.1 er det tydelig at fallet i
akutte innleggelser starter før den tid. Allerede fra uke 10 starter en nedgang, som når bunnen i
uke 12. I uke 13 og 14 øker antallet innleggelser noe, og holder det nivået i ukene 15 til 17, men
er fremdeles under nivået fra samme uker i 2019.

Analyser av aktiviteten tidligere år viser vanligvis en reduksjon i akutte innleggelser i forbindelse
med påsken, og i uke 16 og 17 i 2019 framkommer det. Påsken i 2020 startet i uke 15, men uten
en større reduksjon i antall akutte innleggelser.

Figur 5.1: Antall akutte innleggelser per uke, 18 år og eldre. Uke 2 - 17 i 2020 sammenlignet med
samme uker i 2019.

Antall akutte innleggelser per 100 000 innbyggere i første fase av covid-19-pandemien (13.mars
- 30-april) for voksne er redusert med 24 %. Nasjonalt gjennomsnitt er 949, og det varierer fra
1 100 til 827 for bosatte i henholdsvis Bergen og Diakonhjemmet, se figur B.2.

Samlet sett er variasjonen i raten for 2020 på nivå med sammenligningsperioden i 2019. De
enkelte opptaksområdene har ulik prosentvis nedgang i 2020, hvor det er størst nedgang på 30 %
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og 29 % i henholdsvis Nord-Trøndelag og Stavanger, og minst nedgang hos Østfold, Akershus og
OUS med 19 %.

For utvalgte pasientgrupper hvor det er forventet at beredskapen i sykehus er opprettholdt under
covid-19-pandemien, viser figur 5.2 antall akutte innleggelser per uke for de respektive gruppene,
og i likhet med akutte innleggelser samlet, jf figur 5.1, ser en et fall i antall innleggelser som starter
omtrent da første smittetilfelle blir påvist i Norge. I tillegg er akutt innleggelse med influensa tatt
med for å illustrere influensasesongen i sammenheng med de utvalgte pasientgruppene.

Figur 5.2: Antall akutte innleggelser per uke for utvalgte pasientgrupper, 18 år og eldre. Uke 2 -
17 i 2020 sammenlignet med samme uker i 2019.

Antall akutte innleggelser per uke i 2020 med diagnose hjerteinfarkt og hjertesvikt er henholdsvis
under og over nivået fra 2019 i ukene 2-9. Det laveste antall akutte innleggelser per uke for begge
tilstander er i uke 12 og 13. Mot slutten av perioden øker antallet, og i uke 17 er begge på nivå
med fjorårets aktivitet. En subanalyse, se tabell B.5 i vedlegg, viser at andelen av pasienter med
hjerteinfarkt som mottar revaskularisering i løpet av innleggelsen i perioden etter nedstengningen
i 2020 er på nivå med andel revaskularisering i tilsvarende periode i 2019.

Ukentlige akutte innleggelser med diagnose hjerneslag i 2020 er ikke veldig ulik tilsvarende
aktivitet i 2019, men en ser likevel at etter uke 11 er nivået i 2020 lavere enn i 2019. I perioden
etter nedstengningen og fram til 30.april er det 6 % færre pasienter sammenlignet med tilsvarende
periode i 2019, jamfør tabell B.6 i vedlegg. Lignende ser en for transitorisk iskemisk attak (TIA)
med hoveddiagnose G45.8 og G45.9 (resultater ikke presentert i figur eller tabell), hvor det
nasjonalt er en reduksjon på 7,4 % i perioden etter nedstengningen.

For pasientgruppen med kreft er akutte innleggelser i starten av 2020 på nivå med aktiviteten i
2019. I likhet med de andre utvalgte pasientgruppene i figur 5.2 skjer det her en reduksjon forut
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nedstengningen. Laveste antall akutte innleggelser er i uke 12, hvorpå antallet stiger, men ikke
opp til samme nivå som i 2019.

For pasienter med lungebetennelse og kols ses en forholdsvis stor reduksjon i antall akutte
innleggelser per uke i 2020 sammenlignet med aktiviteten i 2019. Spesielt for lungebetennelse
ser en tre uker inn i 2020 at nivået er lavere enn i 2019. Både kols og lungebetennelse viser et
markant fall i aktiviteten etter uke 11.

For pasienter med hoftebrudd er 2020 på nivå med, eller litt under, antall akutte innleggelser per
uke i 2019 tilnærmet samtlige uker. Det bemerkes at laveste antall akutte innleggelser per uke
med hoftebrudd i 2020 er i uke 12 og 13.

Den siste delen av figur 5.2 viser akutte innleggelser med diagnose influensa. I følge FHI16 ble
influensatoppen i 2020 nådd i uke 8, og i uke 13 gikk nivået for influensalignende sykdom under
utbruddsgrensen. Nivået av influensa var lavt i alle regionene i Norge. Figur B.3 i vedlegg viser
at influensasesongen 2019-2020 var av mindre omfang enn tidligere år, og hadde et betydelig fall
etter uke 11.

En analyse av alder hos pasientene som blir akutt innlagt i perioden etter nedstengingen (13.mars
- 30.april) viser lite variasjon mellom aldersgruppene, hvor alle har en nedgang på mellom 22 %
til 27 % (ikke vist i tabell). For enkelte utvalgte pasientgrupper er det merkbare forskjeller mellom
aldersgruppene (se tabell B.6 i vedlegg). Blant de med hjerteinfarkt er det størst nedgang blant
de eldste (86 år eller eldre), lignende ser en for hjertesvikt at det er størst nedgang hos de to eldste
aldersgruppene (76-85 år og 86 år eller eldre). Når det gjelder hjerneslag og hoftebrudd er det
en økning hos de eldste (86 år eller eldre), i motsetning til de yngre aldersgruppene som har en
reduksjon. For akutte innleggelser med lungebetennelse eller kols er det for aldersgruppene eldre
enn 56 år størst reduksjon, mens de yngste (18-55år) har en mindre nedgang.

Videre er prosentvis endring fra 2019 til 2020 i akutte innleggelser per uke for de utvalgte
pasientgruppene satt i sammenheng med endringen for andre diagnosegrupper i figur 5.3.

I starten av året er det mindre endringer i aktiviteten, men etter uke 9, hvor det første smittetilfellet
i Norge blir påvist, ser en at aktiviteten endres vesentlig. Det går fra nesten 0 % i uke 9 til en
nedgang på 37 % i uke 12. I uke 13 til 17 blir prosentvis endring per uke mindre, ikke bare fordi
aktiviteten i 2020 øker, men også fordi aktiviteten i 2019 ble redusert mot slutten av første tertial.
I uke 17 er forskjellen mellom 2020 og 2019 på omtrent 12 %.

De utvalgte pasientgruppene (hjerteinfarkt, hjertesvikt, hjerneslag, hoftebrudd, kreft, lungebe-
tennelse og kols) med mørkeblå skravering utgjør 27 % av nedgangen i akutte innleggelser i
ukene 10-17. De andre gruppene er basert på ICD10-kapittel. Skader, forgiftninger og visse and-
re konsekvenser av ytre årsaker (S og T) utgjør 12 %. Kapittel R (Symptomer, tegn, unormale
kliniske funn og laboratoriefunn) og K (Sykdommer i fordøyelsessystemet) utgjør samlet 19 %.
Kapittel J (Åndedrett) og M (Sykdommer i muskel-skjelettsystemet og bindevev) utgjør samlet
12 %. Resterende 30 % forklares av ICD-kapittel som ikke er nevnt spesifikt.

Figur 5.4 viser at antall akutte innleggelser per 100 000 innbyggere for utvalgte pasientgrupper
i perioden etter nedstengningen i 2020 er mellom 245 og 162 for bosatte i henholdsvis
Østfold og Diakonhjemmet. Nasjonalt gjennomsnitt for samme periode i 2019 er 284 akutte
innleggelser per 100 000 innbyggere, som i 2020 er redusert til 206 per 100 000 innbyggere.
Gjennomsnittlig antall akutte innleggelser for de utvalgte pasientgruppene er altså blitt redusert,
men forholdet mellom høyeste og laveste rate i første fase av covid-19-pandemien er tilnærmet
lik den i sammenligningsperioden i 2019. Hvis vi derimot ser på prosentvis endring i 2020 per

16Jf. Influensasesongen i Norge 2019-2020. Ukerapporter. www.fhi.no
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Figur 5.3: Endring i akutte innleggelser for voksne per uke i 2020, sammenlignet med samme uker
i 2019. Fordelt på utvalgte pasientgrupper (hjerteinfarkt, hjertesvikt, hjerneslag, lungebetennelse,
kols, hoftebrudd eller kreft) og utvalgte ICD-10 diagnoser.

Figur 5.4: Antall akutte innleggelser per 100 000 innbyggere i perioden etter nedstengningen
i 2020 (13.mars-30.april) og tilsvarende periode i 2019 for utvalgte pasientgrupper, fordelt på
opptaksområde, justert for kjønn og alder. Antall akutte innleggelser i 2020 og prosentvis endring
ifht 2019 i kolonne til høyre. Utvalgte pasientgrupper er akutt innleggelse med hjerteinfarkt,
hjertesvikt, hjerneslag, hoftebrudd, kreft, lungebetennelse eller kols.

opptaksområde, så har Nord-Trøndelag og Diakonhjemmet størst reduksjon med henholdsvis
36 % og 35 %. Minst reduksjon har UNN med 20 % og Østfold og OUS med 21 %.
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5.3.2 Akutte innleggelser barn

Torsdag 12.mars 2020 (uke 11) besluttet Helsedirektoratet å stenge skoler og barnehager fra kl
18.00 17. Akutte innleggelser per uke hos barn har samme trend som hos voksne, hvor antallet
reduseres forut nedstengningen, se figur 5.5. Det skal også bemerkes at nivået per uke i starten
av 2020 er gjennomgående lavere sammenlignet med samme uker i 2019.

Figur 5.5: Antall akutte innleggelser per uke, 0-17 år. Uke 2 - 17 i 2020 sammenlignet med samme
uker i 2019.

Antall akutte innleggelser per 100 000 innbyggere i første fase av covid-19-pandemien (13.mars
- 30-april) for barn er redusert med 39 %. Nasjonalt gjennomsnitt er 218, og det varierer
fra 285 til 127 for bosatte i henholdsvis Fonna og Diakonhjemmet, se figur 5.6. Det er en
reduksjon i aktiviteten, men forholdet mellom høyeste og laveste rate i 2020 er tilnærmet lik
sammenligningsperioden i 2019. Det er likevel stor variasjon i prosentvis endring, fra 26 til
70 %, for de enkelte opptaksområder når en sammenligner perioden etter nedstengingen i 2020
med tilsvarende periode i 2019.

Figur 5.7 viser prosentvis endring i akutte innleggelser for barn per uke i 2020 sammenlignet
med samme uker i 2019 fordelt på grupperte diagnoser. Reduksjonen i akutte innleggelser fram
til uke 9 forklares primært av mindre virus- og luftveisinfeksjon. Flest innleggelser med virus- og
luftveisinfeksjoner i 2020 sammenlignet med 2019 er i uke 10, og etter det reduseres nivået igjen
betraktelig. Størst reduksjon i innleggelser ses i uke 13 med omtrent 50 %. Aktiviteten i 2020
etter uke 12 endres ikke vesentlig, det er sammenligningsperioden i 2019 hvor aktiviteten går
ned slik at prosentvis endring minker. Mot slutten av perioden ser en at nivået i 2020 er omtrent
30 % lavere enn i 2019.

Samlet endring for ukene 11 - 17 forklares av 29 % færre akutte innleggelser med virus- og
luftveisinfeksjoner. Det er også tydelig at akutte innleggelser knyttet til skader hos barn har
falt betraktelig da S- og T-diagnoser utgjør 23 % endringen. Videre utgjør symptomer, tegn
unormale kliniske funn og laboratoriefunn (R-diagnoser) og sykdommer i fordøyelsessystemet
(K-diagnoser) samlet 14 %, og her ser en at de diagnosene har størst endring i ukene 11 til 14.

17Jf. www.helsedirektoratet.no
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Figur 5.6: Antall akutte innleggelser per 100 000 innbyggere for barn 0-17 år etter nedstengningen i
2020 (13.mars - 30.april) og tilsvarende periode i 2019, fordelt på opptaksområde, justert for kjønn
og alder. Antall innleggelser i 2020 og prosentvis endring ifht 2019 i kolonne til høyre.

Åndedrett (J-diagnoser) og sykdommer i muskel-skjelettsystemet (M- diagnoser) forklarer 9 %
av endringen, og restende 26 % er akutte innleggelser med diagnoser fra ICD10-kapittel ikke
spesifikt nevnt.

Figur 5.7: Endring i akutte innleggelser for barn per uke i 2020 sammenlignet med samme uker i
2019. Fordelt på utvalgte virus- og luftveisinfeksjoner, ST, RK, JM og resterende diagnoser.
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5.3.3 Kreft

Det var en overordnet målsetning at kreftpasienter ikke skulle få forverret prognose eller
livskvalitet på grunn av pandemien. Nytten av kreftbehandling måtte likevel vurderes opp mot
risiko knyttet til reiser og oppmøte på sykehus, da kreftpasienter har økt risiko for et alvorlig forløp
ved covid-19 sykdom på grunn av nedsatt immunforsvar knyttet til sykdom og behandling. Norsk
Onkologisk Forening kom i mars 2020 med faglige nasjonale anbefalinger som hadde som mål
å gi best mulig kreftbehandling med færrest mulig oppmøter på sykehus. Man anbefalte her at
kurativ strålebehandling burde tilbys med færrest mulige oppmøter, alternativt kunne oppstart
av behandling utsettes (for prostatakreft ved å forlenge midlertidig hormonblokade). For ikke-
kurativ behandling med gode prognoser ble det anbefalt å velge behandlingsmetoder med minst
mulig risiko for komplikasjoner og ledsagende sykehusinnleggelser. I tillegg anbefalte man en
reduksjon i oppmøter på sykehus enten ved bruk av telefonkonsultasjoner eller ved å forlenge
intervaller for medikamentell behandling. Oppfølging og kontroller av pasienter uten kjent residiv
eller aktiv kreftsykdom ble anbefalt utsatt og ikke prioritert i en akutt pandemifase.

Med dette bakteppet ønsker vi i dette avsnittet å belyse følgende problemstillinger:

• Hvordan ble det samlede omfanget av spesialisthelsetjenester for pasienter med kreft
påvirket av pandemiutbruddet?

• Hadde pandemiutbruddet konsekvenser for kirurgisk kreftbehandling, stråle- og cellegift-
behandling?

• Hvilke grupper av kreftpasienter ble særlig påvirket av endrede behandlingsstrategier etter
pandemiutbruddet?

• Førte pandemiutbruddet til endret geografisk variasjon i omfang av kreftbehandling
mellom opptaksområder?

Analysene baserer seg på individdata fra NPR per 1. tertial 2019 og 2020. I tillegg benyttes
foreløpige, anonymiserte, og delvis sensurerte data til å beskrive overordnede aktivitetstrender
for kreft ved utgangen av september 2020.

Omfang av spesialisthelsetjenester for kreftpasienter under pandemiutbrud-
det

Tabell 5.1 viser opphold/kontakter i norske helseforetak for pasienter med kreft som hoveddia-
gnose i perioden før (1.januar-12.mars) og etter (13.mars-30.april) covid-19-utbruddet i 2020,
sammenlignet med tilsvarende perioder i 2019.

Tabell 5.1: Døgnopphold, dagopphold og polikliniske kontakter der kreft var hoveddiagnose i
periodene før (1.1-12.3) og etter pandemiutbruddet (13.3-30.4). Antall og prosentvis endring
sammenlignet med 1. tertial 2019.

Før Etter
Indikator antall endring antall endring

Akutte døgnopphold 4 327 1.0 % 2 517 -20.3 %
Elektive døgnopphold 8 044 2.7 % 4 854 -14.9 %
Dagbehandlinger 5 667 4.1 % 3 333 -3.4 %
Polikliniske kontakter ekskl stråle- og cellegiftbehandling 192 511 5.4 % 107 271 -11.9 %

Døgninnleggelser for kreft (korrigert for overføringer mellom avdelinger og sykehus) ble samlet
redusert med 17 % i perioden etter pandemiutbruddet, mens dagbehandlinger var stabile, jf.
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tabell 5.1. Akuttinnleggelser der kreft var hoveddiagnose falt med 20 % (tilsvarende ca 90 færre
innleggelser per uke) i perioden etter pandemiutbruddet. Målt i volum var nedgangen størst for
opphold med lungekreft eller Non-Hodgkin lymfom som hoveddiagnose (resultater ikke vist).
Pasienter med metastaser og pasienter i palliativ behandling hadde samme relative nedgang som
andre kreftpasienter. Nedgangen i akuttinnleggelser for kreft gjaldt alle opptaksregioner unntatt
Nord, og var størst i Sør-Øst (-25 %), jf. tabell B.9 i vedlegget. I alle opptaksregioner var det også
en sammenlignbar nedgang (-25 %) i akutte døgnopphold der kreft var bidiagnose, i hovedsak på
grunn av færre innleggelser der sykdommer i åndedrettsorganene var hoveddiagnose (resultater
ikke vist).

Parallelt med nedgangen i akuttinnleggelser for kreft var det også en nedgang i planlagte
innleggelser for kreft (-15 %), jf. figur 5.8. Nedgangen umiddelbart etter pandemiutbruddet var
imidlertid mindre enn den styrte reduksjonen i forbindelse med påske (uke 15-16 i 2020 og uke
16-17 i 2019).

Figur 5.8: Antall døgn- og dagopphold med hoveddiagnose kreft (øverst) og antall polikliniske
kontakter for kreft, eksklusive stråle- og cellegiftbehandling (nederst) per uke i 2020 sammenlignet
med samme uker i 2019

Polikliniske kontakter eksklusive stråle- og cellegiftbehandling ble redusert med 12 % etter
pandemiutbruddet, sammenlignet med samme periode i 2019, jf. tabell 5.1. Til sammenligning
var det en økning på 6 % i slike kontakter de første ukene av 2020. Fysiske oppmøter ble
delvis erstattet av telefon-/videokonsultasjoner. Telefonkonsultasjoner med egenandel (ny i ISF-
ordningen i 2020) utgjorde 31 % av slike konsultasjoner i ukene etter pandemiutbruddet, mot 2 %
i starten av året.

Polikliniske konsultasjoner kodet med Z08 (etterundersøkelse etter behandling for ondartet
svulst) ble redusert med 27 % etter pandemiutbruddet, jf. figur 5.8. Nedtaket gjaldt alle
opptaksområder, og ble i opptaksområdene Finnmark, OUS og Diakonhjemmet redusert med
mer enn 40 % sammenlignet med 2019. Koding av kontroller er imidlertid et område med kjent
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kodevariasjon, som gjør sammenligninger på tvers av opptaksområder utfordrende.

For mer enn 60 % av polikliniske kontakter eksklusive stråle- og cellegiftbehandling manglet
det prosedyrekoder (diagnose Z08 ikke inkludert). Disse kontaktene holdt seg stabile (-4 %)
i perioden, og inneholder trolig mange reelle kontroller. Samlet ble polikliniske kontakter
kodet som etterkontroller og polikliniske kontakter uten prosedyrekoder redusert med 9 %
etter pandemiutbruddet. Øvrige polikliniske kontakter18 ved sykehusene ble redusert med 34 %
etter pandemiutbruddet, jf. figur 5.8. Her var den absolutte nedgangen størst for gruppebasert
behandling, herunder opptrening. Kontakter hos avtalespesialister utgjorde ca 5 % av polikliniske
kreftkonsultasjoner eksklusive stråle- og cellegiftbehandling i perioden, og falt med nærmere
40 % etter pandemiutbruddet.

Kirurgisk kreftbehandling, stråle- og cellegiftbehandling under pandemiut-
bruddet

Antall opphold med kurativ kreftkirurgi19 holdt seg stabil (-2 %) etter pandemiutbruddet, jf.
figur 5.9. Endringen i opphold med kurativ kreftkirurgi var størst i opptaksregion Midt, med
en nedgang på 11 %, mens opptaksregion Vest hadde en svak økning (+3 %).

Figur 5.9: Antall opphold for kurativ kreftkirurgi, samt antall kontakter for poliklinisk stråle- og
cellegiftbehandling per uke i 2020 sammenlignet med samme uker i 2019

Antall fremmøter til poliklinisk strålebehandling ble redusert med 9 % (tilsvarende 360 færre
strålebehandlinger per uke), sammenlignet med samme periode i 2019. Tendensen til redusert
fremmøte til strålebehandling var imidlertid også til stede i starten av året (-3 %), jf. figur
5.9. Reduksjonen var størst for pasienter med prostatakreft (-13 %). Nedgangen i fremmøte til
poliklinisk stråleterapi etter pandemiutbruddet gjaldt alle opptaksregioner med unntak av Nord
(+2 %).

18Polikliniske kontakter eksklusive stråle- og cellegiftbehandling, etterkontroller og kontakter uten prosedyrekoder
19Kurativ kreftkirurgi er her definert ved et utvalg kirurgiske prosedyrer i kombinasjon med relevante kreftdiagno-

ser. Utvalget inkluderer følgende kreftgrupper: kreft i blære, bryst, bukspyttkjertel, eggstokk, endetarm, lever, livmor,
lunge, mage, nyre, prostata, skjoldbruskkjertel, spiserør, testikkel, tykktarm og melanom. Se definisjoner i rapporten
Kreftkirurgi Helse Nord 2013-2016”. (SKDE 2017)
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Antall pasienter som gjennomgikk poliklinisk strålebehandling ble redusert med 7 % (tilsvarende
20 færre pasienter per uke), og er dermed lavere enn nedgangen i fremmøter til strålebehandling.

Antall pasienter som fikk poliklinisk cellegiftbehandling ble redusert med 7 % (tilsvarende ca 90
færre pasienter per uke) etter pandemiutbruddet, mens volumet av polikliniske cellegiftbehand-
linger ble redusert med 5 % (tilsvarende 170 færre cellegiftbehandlinger per uke), jf. figur 5.9.
Reduksjonen i antall polikliniske cellegiftbehandlinger gjaldt alle regioner unntatt Nord. Til sam-
menligning var det i starten av året en samlet økning på 11 % i polikliniske cellegiftbehandlinger
sammenlignet med samme periode i 2019.

Endringer i omfang av behandling etter krefttype

Samlet ble antall unike kreftpasienter redusert med 16 % i ukene etter pandemiutbruddet,
tilsvarende 1 200 færre kreftpasienter per uke. Nedgangen var størst for pasienter med kode for
etterkontroll (-44 %). Nedgangen i behandlede kreftpasienter varierte fra -11 % i opptaksregion
Midt til -17 % i Sør-Øst.

Med hensyn til krefttype var det størst absolutt nedgang for pasienter behandlet for bryst-
eller prostatakreft, med henholdsvis 145 og 80 færre pasienter per uke i perioden etter
pandemiutbruddet, jf. tabell B.8 i vedlegget. Den relative nedgangen var mest uttalt for pasienter
med livmorhalskreft eller Hodgkins lymfom, begge med 29 % nedgang, tilsvarende 20-30 færre
pasienter per uke. Pasienter med bukspyttkjertelkreft, magekreft eller nyrekreft var lite berørt av
pandemiutbruddet, med endringer i størrelsesorden +/-5 % sammenlignet med samme periode i
2019.

Påvirket pandemiutbruddet den geografiske variasjonen i kreftbehandling?

Det ble observert forholdsvis liten variasjon i relative endringer i aktivitet knyttet til kreftbehand-
ling etter pandemiutbruddet mellom opptaksregionene. Derimot var det relativt store forskjeller
i tilpasning mellom opptaksområder på HF-nivå, jf. figur 5.2. Denne figuren angir prosentvise
endringer per opptaksområde etter pandemiutbruddet i 2020 sammenlignet med samme periode
i 2019 for et utvalg aktivitetsmål for kreftbehandling. Tall for strålebehandling i opptaksområdet
Sørlandet mangler for 1. tertial 2020 i våre data, og er oppgitt som ”ukjent”.

På kreftområdet var det på HF-nivå størst forskjeller i respons på pandemiutbruddet for
akuttinnleggelser, som varierte fra 50 % reduksjon i Telemark til 29 % økning i UNN. Tretten av
21 opptaksområder hadde imidlertid mer enn 15 % reduksjon i slike innleggelser. Også kurativ
kreftkirurgi, som viste liten endring samlet sett, viste store kontraster i relativt nedtak mellom
opptaksområdene etter pandemiutbruddet. Slike opphold økte med 62 % i Telemark, men ble
redusert med 21 % i UNN.

Først og fremst illustrerer figuren den store variasjonen i umiddelbar respons på pandemiutbrud-
det mellom opptaksområder, samt på tvers av aktivitetsmål. Det gjør det vanskelig å oppsummere
entydige trekk ved kreftbehandlingen innen de ulike opptaksområdene. Opptaksområdene med
flest covid-19-pasienter i denne fasen (OUS og Akershus) hadde ikke større relativt nedtrekk i
antall kreftkontakter enn andre. Derimot kan det se ut som opptaksområdene Innlandet, Vestre
Viken og Sørlandet utmerket seg med relativt store nedtrekk på mange av indikatorene for kreft-
behandling. Også Diakonhjemmet hadde store relative endringer i døgnbehandlinger for kreftpa-
sienter. Motsatt synes det som om det var samlet sett var mindre utslag i antall kreftkontakter i
opptaksområdene Finnmark, UNN, Nordland, Nord-Trøndelag og Lovisenberg.

Variasjonen mellom opptaksområder er noe mindre målt i endring av korrigerte DRG-poeng,

39



Kapittel 5. Nødvendige somatiske helsetjenester

Tabell 5.2: Prosentvis endring etter pandemiutbruddet i 2020 for et utvalg aktivitetsmål for
kreftbehandling, etter opptaksområde. Endringer relativt til samme periode i 2019.

hvor ti av 21 opptaksområder hadde endringer i størrelsesorden +/-5 % når det gjaldt kreftrelaterte
opphold/kontakter (resultater ikke vist). Her hadde opptaksområdet Innlandet størst reduksjon (-
18 %), etterfulgt av opptaksområdene Vestre Viken, Diakonhjemmet og Fonna som alle hadde
reduksjon på 13-14 %.

Til tross for store relative endringer i tilpasningen på HF-nivå umiddelbart etter pandemiutbrud-
det, er det lite som tyder på markerte endringer i overordnet geografisk variasjon i forbruksrater
på kreftområdet, målt som forholdstallet mellom området med høyest og lavest forbruksrate. Fi-
gur 5.10 viser rater for DRG-poeng for kreftrelaterte kontakter i perioden etter pandemiutbrud-
det. I perioden 13.mars-30.april i 2020 hadde opptaksområdet med høyest rate for kreftrelaterte
DRG-poeng 1,4 ganger høyere rate enn opptaksområdet med lavest rate. Dette forholdstallet var
uendret fra samme periode i 2019. Vi finner også uendret overordnet geografisk variasjon for
akuttinnleggelser (jf. figur B.4 i vedlegget), kirurgisk kreftbehandling (figur B.5 i vedlegget),
samt poliklinisk cellegiftbehandling (jf. figur B.7 i vedlegget). For poliklinisk strålebehandling
var det derimot en tendens til noe økte forskjeller etter pandemiutbruddet, jf. figur B.6 i vedleg-
get. Her endret forholdstallet mellom høyeste versus laveste forbruksrate seg fra 1,8 i perioden
13.3-30.4 i 2019 til 2,2 i samme periode i 2020.

40



Kapittel 5. Nødvendige somatiske helsetjenester

Figur 5.10: Sum DRG-poeng for kreftrelaterte opphold/kontakter per 100 000 innbyggere i
perioden etter pandemiutbruddet i 2020 (13.mars-30.april), fordelt på opptaksområde og justert for
kjønn og alder. Prosentvis endring ifht 2019 i kolonne til høyre. FT=Forholdstall mellom høyeste
og laveste rate

Utvikling i aktivitetsnivå for kreftpasienter per 30. september 2020

For å beskrive overordnede trender for kreftbehandling på litt lengre sikt er det benyttet
foreløpige, anonymiserte data fra NPR per 30. september 2020. Disse dataene inneholder ikke
diagnose- og prosedyrekoder, og avviker derfor noe i definisjoner fra tidligere avsnitt20.

Figur 5.11 viser månedsvise akuttinnleggelser, elektive innleggelser og dagopphold for kreft
i periodene januar-september i 2019 og 2020, mens utvikling i antall polikliniske kontakter i
samme periode er vist i figur 5.11.

Status ved utgangen av september var at antall akuttinnleggelser for kreft (+5 %), dagopphold for
kreft (+3 %), cellegiftbehandling (+3 %), samt polikliniske kontakter for kreft eksklusive stråle-
og cellegiftbehandling (+7 %) var stabile eller høyere enn på samme tidspunkt i fjor. Derimot var
elektive innleggelser for kreft (-14 %) og fremmøter til strålebehandling (-18 %) fortsatt lavere
enn på samme tidspunkt i 2019. For strålebehandling kan endringen trolig relateres til omlegging
av behandlingspraksis, en tendens man så allerede i starten av 2020. Når det gjelder elektive
innleggelser for kreft startet nedgangen før pandemiutbruddet. Det er uklart hva som er driverne

20Kreft er her definert ved hoveddiagnose i C-kapitlet, og omfatter anslagsvis 90 % av kontakter inkludert i omtalen
av kreft i tidligere avsnitt. I det anonyme datasettet mangler ca 3 % av kontaktene informasjon om pasientgrupper
(anonymisering foretatt for å redusere risiko for bakveisidentifikasjon). Det er uklart hvordan dette slår ut for
omfang av kreftdiagnoser. Poliklinisk strålebehandling er her identifisert gjennom DRG-ene 851A, 851C, 851D,
851F, 851J, 851K, 851N, 851R og 851X, som omfatter 2 % flere kontakter enn definisjonen brukt i tidligere avsnitt
(bl.a. lavenergetisk strålebehandling som brukes mot hudsykdommer). Cellegiftbehandling er identifisert gjennom
DRG-ene 856D, 856F, 856G, 856J, 856K, 856M, 856N, 856O, 856R, 856X, og omfatter 95 % av poliklinisk
cellegiftbehandling omtalt tidligere
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bak dette, og om slike innleggelser delvis har blitt konvertert til dagbehandling. Dette krever mer
detaljerte data for å besvare.

Figur 5.11: Antall akuttinnleggelser, elektive innleggelser og dagopphold for kreft (øverst)
og antall polikliniske stråle- og cellegiftbehandlinger og andre polikliniske kontakter for kreft
(nederst) per måned i perioden jan-sep 2020 sammenlignet med samme uker i 2019
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5.4 Oppsummering

Akutte innleggelser

• Reduksjonen i akutte innleggelser per uke for både voksne og barn starter før nedstengning
ble iverksatt 12.mars 2020.

• Antall akutte innleggelser per uke for barn er gjennomgående lavere i 2020 enn samme
uker i 2019.

• Den geografiske variasjonen i antall akutte innleggelser per 100 000 innbyggere hos voksne
i første fase av covid-19-pandemien i 2020 (13.mars - 30.april) er tilnærmet lik variasjonen
i tilsvarende periode i 2019. De ulike opptaksområdene har ulik prosentvis nedgang, som
varierer fra 19 % til 30 %. Tilsvarende funn er det i antall akutte innleggelser per 100 000
innbyggere hos barn, men her varierer prosentvis endring for de ulike opptaksområdene
mellom 26 % til 70 % nedgang.

• Variasjonen i antall akutte innleggelser per 100 000 innbyggere hos utvalgte pasientgrupper
(hjerteinfarkt, hjertesvikt, hjerneslag, hoftebrudd, kreft, lungebetennelse og kreft) viser
lite variasjon i første fase av covid-19-pandemien i 2020 (13.mars - 30.april), i likhet
med sammenligningsperioden i 2019. Den prosentvise nedgangen for opptaksområdene
varierer fra 21 % til 36 %.

Kreftbehandling

• Volumet av kreftkontakter ble redusert i den akutte pandemifasen. Mest overraskende er
fallet i akuttinnleggelser for kreft.

• Kurativ kreftkirurgi ble skjermet og prioritert.

• Stråle- og cellegiftbehandling ble noe redusert i den første fasen, i tråd med nasjonale
anbefalinger.

• Polikliniske etterkontroller ble redusert for å redusere pasientenes risiko for smitte

• Reduksjonen i kreftkontakter etter pandemiutbruddet var mest markert for pasienter med
bryst- eller prostatakreft.

• Overordnet geografisk variasjon i kreftbehandling, målt som forholdstallet mellom høyeste
og laveste forbruksrate, var stabil under pandemiutbruddet.
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Kapittel 6

Tjenester med usikker
helsegevinst

6.1 Innledning

De regionale helseforetakene (RHF-ene) har i 2019 og 2020 arbeidet med et prosjekt knyttet til
utfasing av metoder (revurderingsprosjektet). Helseregionene samarbeider med Folkehelseinsti-
tuttet (FHI), Statens legemiddelverk (SLV), Helsedirektoratet, Senter for klinisk dokumentasjon
og evaluering (SKDE) og aktører i systemet for Nye metoder. Helse- og omsorgsdepartementet
har bedt prosjektet ta utgangspunktet i 17 kirurgiske metoder som av NHS i England har blitt vur-
dert som prosedyrer med usikker nytteverdi (The Evidence-based Interventions Programme).21

Her ser vi på aktivitetsutviklingen for disse prosedyrene i pandemiperioden.

Tabell 6.1 viser hvilke kirurgiske prosedyrer som har blitt vurdert i revurderingsprosjektet. Måten
behandlingene er avgrenset på i datagrunnlaget framgår av vedlegg til dette notatet.22

Tabell 6.1: Utvalgte kirurgiske prosedyrer med diskutabel nytteverdi23.

Prosedyrer

Akromionreseksjon ved impingement syndrom Injeksjoner for ryggsmerter uten isjas
Hemoroidektomi Karkirurgi for åreknuter
Hysterektomi Kirurgisk fjerning av benigne hudtumorer
Håndkirurgi ved karpaltunnelsyndrom Kirurgisk fjerning av chalazion
Tonsillektomi Kirurgisk fjerning av ganglion
Abrasio Kirurgiske inngrep for snorking (alder 18+)
Brystreduksjon Kneartroskopi
Håndkirurgi for Dupuytrens kontraktur Operasjoner på kneets menisker (alder 45+)
Håndkirurgi ved triggerfinger Øredreninnleggelse, barn

21I revurderingsprosjektet har det blitt gjennomført et eget arbeid for å oversette kodingen av disse prosedyrene til
norske kirurgiske kodeverk, slik at denne aktiviteten kan identifiseres og analyseres i norske nasjonale aktivitetsdata
fra Norsk pasientregister (se vedlegg for avgrensing og definisjon av prosedyrene som omfattes av arbeidet).

22I aktivitetsdataene fra avtalespesialistene er det i tillegg trukket ut episoder merket med takster som korrespon-
derer med de utvalgte prosedyrene.

23For acromionreseksjon ved impingement syndrom, hysterektomi og håndkirurgi ved karpaltunnelsyndrom er
det utarbeidet metodevarsler som er sendt inn til systemet Nye metoder. Det er planlagt tilsvarende prosess for
hemoroidektomi og tonsillektomi. Hensikten er at disse prosedyrene skal være piloter i arbeidet med revurdering.
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6.2 Problemstillinger

Utgangspunktet for oversiktene vi presenterer her er de kirurgiske prosedyrene i tabell 6.1.
Datagrunnlaget er data fra Norsk pasientregister (NPR) for 1. tertial 2019 og 1. tertial 2020.
Datagrunnlaget inneholder informasjon om all aktivitet ved private og offentlige sykehus i Norge,
samt hos avtalespesialister.

Problemstillingene vi ønsker å besvare er: Hvordan var utviklingen for prosedyrer med diskutabel
nytteverdi?

• Skiller utviklingen i denne aktiviteten seg fra den generelle utviklingen i elektiv kirurgisk
behandling?

• Er det forskjeller i utviklingen i aktiviteten og forbruket mellom opptaksområder?

• Er det forskjeller i utviklingen i aktiviteten mellom fagområder?

• Er endringene i aktivitet forskjellig mellom aldersgrupper?

• Hvordan har utviklingen vært for prosedyrer som har særskilt oppmerksomhet i revurde-
ringsprosjektet (pilotprosedyrene)?

Framover vil det være viktig å følge utviklingen i prioritering, tilbud og forbruk av disse tjenestene
når aktivitetsnivået i helseforetakene øker. Trender i 2. og 3. tertial 2020, samt i 2021 vil etter
hvert gi mer informasjon og kunnskap om denne typen aktivitet. Når slike data foreligger vil vi
kunne se om disse behandlingene starter opp igjen og når sitt tidligere nivå.

6.3 Resultater

6.3.1 Skiller utviklingen for prosedyrermed diskutabel nytteverdi seg
fra den generelle utviklingen?

Når vi ser samlet på alle prosedyrene med diskutabel nytteverdi, viser hovedbildet en total
nedgang pr. 1. tertial på 6 679 opphold (Tabell 6.2). Det representerer en nedgang nasjonalt på
25 prosent i antall opphold. Vi ser med andre ord en markant utflating fra og med 15. mars 2020.
I perioden etter nedstengingen (uke 11-18), er reduksjonen på hele 52 prosent. (Figur 6.1)

Tabell 6.2: Antall sykehusopphold januar-april 2019 - januar-april 2020 for prosedyrer med
diskutabel nytteverdi.

År Januar Februar Mars April Total

2019 7 224 6 328 7 079 5 666 26 297
2020 6 956 5 943 3 954 2 764 19 617
Endring -268 -385 -3 125 -2 902 -6 680

Vi har også sammenlignet endringen i prosedyrene med diskutabel nytteverdi med endringen
innen all annen elektiv dagkirurgi . Det framgår av tabell 6.3 under at det ble gjennomført 11 737
færre elektive dagkirurgiopphold pr. 1. tertial i 2020 sammenlignet med 2019. Dette representerer
en relativ nedgang på 17 prosent. I pandemiperioden av 1. tertial (uke 11-18) har all annen
elektiv dagkirurgi en nedgang på 41 prosent. Vi kan altså slå fast at prosedyrene med diskutabel
nytteverdi har hatt en kraftigere nedgang enn annen elektiv dagkirurgi.

Figur 6.2 viser antall prosedyrer med diskutabel verdi pr. uke. Vi ser at volumet er noe lavere
i 2020 også fram til nedstengningen 12. mars 2020 (uke 11). Fram til uke 11 ble det utført 7
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Figur 6.1: Utvikling 1. tertial 2019-1. tertial 2020 for prosedyrer med diskutabel nytteverdi.

Tabell 6.3: Antall sykehusopphold januar-april 2019 - januar-april 2020. Elektiv dagkirurgi
eksklusive prosedyrer med diskutabel nytteverdi.

År Januar Februar Mars April Total

2019 19 021 16 174 17 793 14 389 67 377
2020 18 811 16 655 11 589 8 585 55 640
Endring -210 481 -6 204 -5 804 -11 737

prosent færre prosedyrer sammenlignet med året før. Dette skyldes blant annet at det er utført
færre skulderoperasjoner i 2020. Fram til nedstengningen ble det i 2020 totalt utført frå 1 380 til
1 687 prosedyrer pr. uke.

Tabell 6.4: Endring og prosentvis endring i sykehusopphold 2019 - 2020 for prosedyrer med
diskutabel nytteverdi. Fordeling etter tjenesteyter.

Pr. 1. tertial Uke 11-18
Tjenesteyter Antall Prosent Antall Prosent

Avtalespesialister -1 953 -31 % -1 175 -46 %
Offentlig -4 375 -25 % -4 273 -58 %
Privat -352 -16 % -202 -23 %

Total -6 680 -25 % -5 650 -52 %

Vi ser at volumet faller markant fra uke 10 til 11, og at det fra og med uke 12 blir utført ca 400-
500 prosedyrer i uken de neste tre ukene. Etter påske (uke 15), øker volumet igjen, for så å flate
ut i uke 17. I siste uke av tertialet (18), og så lang vi har data pr. nå, ble det utført i overkant av
300 færre prosedyrer med diskutabel nytteverdi når vi sammenlignet 2020 med 2019.

Tabell 6.4 viser nedgangen fordelt på tjenesteyter. Fordelingen viser at det pr. 1. tertial
er avtalespesialistene som har hatt størst nedgang (31 %), mens aktiviteten ved de private
sykehusene er tatt minst ned (16 %)24. Etter nedstengingen og ut 1. tertial (uke 11-18) er den

24Når vi ser på perioden samlet (1. tertial) vil endringene også kunne være uttrykk for endringer i aktiviteten i
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Figur 6.2: Antall prosedyrer med diskutabel nytteverdi etter uke.

relative nedgangen størst ved hf-ene (58 %), mens nedgangen hos avtalespesialistene og ved de
private sykehusene er henholdsvis 46 og 23 prosent.

6.3.2 Er det forskjeller i utviklingen i aktiviteten og forbruket mellom
opptaksområder?

Når vi ser på pasientens bosted (Tabell 6.5), og sammenligner 1. tertial 2019 med 1. tertial 2020
er reduksjonen i aktivitet lavest i Midt-Norge (-17 %), mens reduksjonen er størst i Helse Vest (-
31 %). Når vi sammenligner uke 11-18 de to årene, er det fortsatt i Helse Midt-Norge reduksjonen
er minst (-43 %), mens det er innenfor Helse Nord at reduksjonen er størst (-59 %).

Tabell 6.5: Endring og prosent endring i opphold 2019 - 2020 for prosedyrer med diskutabel
nytteverdi. Fordeling etter pasientens bostedsregion.

Pr. 1. tertial Uke 11-18
Bostedsregion Antall Prosent Antall Prosent

Helse Vest -1 569 -31 % 1 166 -55 %
Helse Nord -701 -29 % -582 -59 %
Helse Sør-Øst -3 676 -25 % -3 140 -53 %
Helse Midt-Norge -694 -17 % -750 -43 %

Total -6 640 -25 % -5 638 -52 %

Fordelingene under (Figur 6.3) viser variasjonen i forbruksrater for prosedyrer med diskutabel
nytteverdi i 2019 (øverst) og 2020 (nederst). Aktivitetsnedgang med samtidig befolkningsøkning
gjør at ratene faller. Rangeringen mellom bostedsregionene forblir uendret, og i 2020 er forbruket
fortsatt høyest i Helse Midt-Norge. Forskjellene mellom regionene øker.

perioden før pandemien brøt ut (1. jan – 15. mars).
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Figur 6.3: Sykehusopphold per 100 000 innbyggere for prosedyrer med diskutabel nytteverdi, pr.
1. tertial 2019 (øverst) og 1. tertial 2020 (nederst). Oversikter basert på pasientens bostedsregion.

Figur 6.4 viser tilsvarende forbruksrater brutt ned på HF-enes opptaksområder. I 1. tertial. 2019
er det Telemarksykehuset som har den høyeste raten. I dette opptaksområdet ble det utført 711
prosedyrer med diskutabel nytteverdi pr. 100 000 innbygger. I opptaksområdet med lavest rate,
hovedstadsområdet, var tilsvarende rate 405.

I 2020 var høyeste rate 544 (HMR, Helse Møre og Romsdal) mens laveste rate, 236 prosedyrer pr.
100 000 innbygger, var i hovedstadsområdet. Opptaksområdene Helse Fonna, hovedstadsområdet
og Helse Bergen (Haukeland i fig.) har størst prosentvis nedgang i rater mellom årene med
henholdsvis 56, 51 og 50 prosent nedgang. Innenfor opptaksområdene til Vestre Viken, Helse
Nord-Trøndelag (HNT i fig.) og Helse Møre og Romsdal er den relative endringen i raten lavest
med henholdsvis 25, 24 og 14 prosent.

Målt som rater, viser både oversiktene på region- og opptaksområdenivå at foretakene i Helse
Midt-Norge har høyest andel prosedyrer utført ved private sykehus. Vi ser også at reduksjonen i
det private innslaget er liten fra 2019 til 2020 i Helse Midt-Norge. Prosentvis nedgang i raten hos
de private er 14 prosent i opptaksområdet til Helse Møre og Romsdal, mens innenfor St-Olavs-
området og opptaksområde Helse Nord-Trøndelag, er prosentvis nedgang i raten hos de private
sykehusene 2 prosent.
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Figur 6.4: Sykehusopphold per 100 000 innbyggere for prosedyrer med diskutabel nytteverdi, pr.
1. tertial 2019 (øverst) og 1. tertial 2020 (nederst). Oversikter basert på pasientens bostedsområde.
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6.3.3 Er det forskjeller i utviklingen i aktivitetenmellom fagområder?

Når man ser på prosedyrene etter fagområde, ser man at utviklingen er forskjellig25. Det
er et spenn fra 35 til 13 prosent nedgang mellom fagområdene. Samlet er det Øre-nese-
halssykdommer, plastikkirurgi og øyesykdommer som har den største nedgangen (35 %).
Prosedyrene innenfor hudsykdommer og kvinnesykdommer har minst nedgang fra 2019 til 2020
(17 og 13 %). Dersom man sammenligner 2020 med 2019 i ukene etter nedstengningen (uke 11-
18), er det et spenn fra 68 % nedgang for øre-nese-halssykdommer som har størst nedgang, til
39 % nedgang for hudsykdommer som har minst nedgang.

Tabell 6.6: Antall og prosent endring i sykehusopphold 1. tertial 2019-1. tertial 2020, og prosent
endring i uke 11-18, for prosedyrer med diskutabel nytteverdi. Oversikter per fagområde.

Fagområde/prosedyrer

Antall
opphold

2019

Antall
opphold

2020

%-endring
2019-2020
Pr. 1.tertial

%-endring
2019-2020
Uke 11-18

Øre-nese-halssykdommer 5 175 3 338 -35 % -68 %
Øredreninnleggelse, barn 1 544 926 -40 % -65 %
Tonsillektomi 3 576 2 375 -34 % -70 %
Kirurgiske inngrep for snorking (alder 18+) 55 37 -33 % -64 %

Plastikkirurgi 639 418 -35 % -61 %
Brystreduksjon 639 418 -35 % -61 %

Øyesykdommer 506 331 -35 % -51 %
Kirurgisk fjerning av chalazion 506 331 -35 % -51 %

Ortopedisk kirurgi 6 779 4 713 -30 % -58 %
Kirurgisk fjerning av ganglion 698 384 -45 % -73 %
Akromionreseksjon ved impingement syndrom 530 316 -40 % -49 %
Håndkirurgi for Dupuytrens kontraktur 555 389 -30 % -66 %
Håndkirurgi ved triggerfinger 954 677 -29 % -55 %
Håndkirurgi ved karpaltunnelsyndrom 2 822 2 017 -29 % -60 %
Operasjoner på kneets menisker (alder 45+) 1 048 779 -26 % -46 %
Kneartroskopi 172 151 -12 % -58 %

Karkirurgi 2 034 1 450 -29 % -69 %
Hemoroidektomi 1 328 925 -30 % -73 %
Karkirurgi for åreknuter 706 525 -26 % -63 %

Hudsykdommer 10 155 8 390 -17 % -39 %
Kirurgisk fjerning av benigne hudtumorer 10 155 8 390 -17 % -39 %

Kvinnesykdommer 818 715 -13 % -42 %
Hysterektomi 453 348 -23 % -55 %
Abrasio 365 367 1 % -30 %

Anestesiologi 191 262 37 % -34 %
Injeksjoner for ryggsmerter uten isjias 191 262 37 % -34 %

Total 26 297 19 617 -25 % -52 %

25Med unntak av anestesiologi (+ 37 %). Dette er en begrenset aktivitet bestående av en atypisk prosedyre
hovedsakelig utført av én avtalespesialist.
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6.3.4 Er endringene i aktivitet forskjellig mellom aldersgrupper?

Pr. 1 tertial er det små endringer i pasientenes gjennomsnittsalder fra 2019 til 2020. Dette gjelder
både offentlige og private tjenestetilbydere, jmf tabell 6.7. I perioden etter nedstengningen i 2020
øker pasientenes gjennomsnittsalder når vi ser på alle prosedyrene under ett. Som det framgår av
tabellen øker snittalderen på de som mottok behandling i HF-ene fra 47 til 49 år når vi skiller ut
ukene 11-18 (2020).

Tabell 6.7: Gjennomsnittsalder for pasienter behandlet med prosedyre med diskutabel nytteverdi,
1. tertial og uke 11-18, for 2019 og 2020. Fordelt etter tjenestetilbyder.

Tjenesteyter Pr.1.tertial Uke 11-18
2019 2020 2019 2020

Offentlig 46 47 47 49
Privat 48 49 48 49
Avtalespesialister 45 46 45 48

Total 46 47 46 49

Figur 6.5 viser samlet volum for alle prosedyrer med diskutabel verdi fordelt etter alder. Oransje
søyler viser fordelingen i 1. tertial 2019, mens blå søyler viser tilsvarende fordeling i 1. tertial
2020. Som det framgår av fordelingen, har den et likt mønster i de to periodene. Grovt sett kan vi
si at alle aldersgrupper mottar færre tjenester, men at den relative nedgangen er lik for alle aldre.
Tallene viser at det ikke er belegg for å si at de eldste i mindre grad enn andre har mottatt denne
typen behandlinger etter at pandemien brøt ut.

Figur 6.5: Aldersfordeling for pasienter behandlet med prosedyre med diskutabel nytteverdi i 1.
tertial 2019 (lyseblå søyler) og 1. tertial 2020 (mørkeblå søyler).
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6.3.5 Prosedyrer somhar særskilt oppmerksomhet i revurderingspro-
sjektet (pilotprosedyrene)26

Tabell 6.8 viser aktivitetsutviklingen for pilotprosedyrene. Fem av de kirurgiske inngrepene som
har et visst volum og som representerer et vesentlig ressursbruk er viet særlig oppmerksomhet
og kalles «Pilot Nye metoder». Dette underutvalget har samlet en større reduksjon enn resten av
intervensjonene som er inkludert i prosjektet.

Tabell 6.8: Endring i sykehusopphold 1. tertial 2019-1. tertial 2020 for prosedyrer med diskutabel
nytteverdi. Oversikter over pilotprosedyrer vs. resterende prosedyrer.

Antall
opphold
1.tertial
2019

Antall
opphold
1.tertial
2020

%-endring
1. tertial

%-endring
uke 11-18

Pilot Nye metoder 8 709 5 981 -31 % -65 %
Akromionreseksjon ved impingement syndrom 530 316 -40 % -73 %
Tonsillektomi 3 576 2 375 -34 % -70 %
Hemoroidektomi 1 328 925 -30 % -60 %
Håndkirurgi ved karpaltunnelsyndrom 2 822 2 017 -29 % -55 %
Hysterektomi 453 348 -23 % -49 %

Resterende prosedyrer revurdering 17 588 13 636 -22 % -46 %

Total 26 297 19 617 -25 % -52 %

Skulderoperasjoner (akromionreseksjon) har et lavere volum i hele 2020 sammenlignet med
2019. De fire andre pilotene har inntil midten av mars opprettholdt omtrent samme aktivitetsnivå
som i 2019, for deretter å flate ut. Aktiviteten er mest redusert hos avtalespesialistene, dernest
HF-ene, mens private sykehus har lavest nedgang (Tabell 6.9).

Tabell 6.9: Endring i sykehusopphold 2019 - 2020 for pilotprosedyrene i revurderingsprosjektet.
Oversikter pr tjenesteyter.

Tjenesteyter Endring 1. tertial %-endring 1. tertial %-endring uke 11 - 18

Avtalespesialister -480 -48 % -73 %
Offentlig -2 053 -30 % -68 %
Privat -192 -23 % -30 %

Total -2 725 -31 % -65 %

Også for pilotprosedyrene er det minst nedgang i Helse Midt-Norge (16 %). Helse Nord har
størst nedgang med 36 prosent (Tabell 6.10). Dersom man ser på ukene 11-18 er rangeringen den
samme, men nedgangen større: 72 % nedgang i Helse Nord, 49 % nedgang i Helse Midt-Norge.

26For acromionreseksjon ved impingement syndrom, hysterektomi og håndkirurgi ved karpaltunnelsyndrom er
det utarbeidet metodevarsler som er sendt inn til systemet Nye metoder. Det er planlagt tilsvarende prosess for
hemoroidektomi og tonsillektomi. Utgangspunktet for valg av piloter var at behandlingene skulle utgjøre et visst
volum, representere et vesentlig ressursbruk, ha et forbruksmønster med en viss variasjon mellom bosteder, og at
ulike spesialiteter burde inngå. Det har også vært et ønske å velge ut områder med private tilbydere.
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Tabell 6.10: Endring i sykehusopphold 1. tertial 2019-1. tertial 2020 for pilotprosedyrene i
revurderingsprosjektet. Oversikter etter pasientens bostedsregion

Bostedsregion Endring 1. tertial %-endring 1. tertial %-endring uke 11 - 18

Helse Nord -361 -36 % -72 %
Helse Vest -701 -34 % -67 %
Helse Sør-Øst -1 454 -33 % -61 %
Helse Midt-Norge -209 -16 % -49 %

Total -2 725 -31 % -65 %

6.4 Oppsummering

I dette kapitlet har vi presentert analyser av aktivitetsutviklingen for et utvalg kirurgiske
prosedyrer med diskutabel verdi. Vi har sammenlignet 1. tertial 2020 med samme periode i 2019,
samt perioden fra uke 11 til 18 i 2020 med samme periode i 2019.

• Aktiviteten har en markant nedgang fra 15. mars og faller med 25 % i 1. tertial 2020. Fra
og med nedstengningen og ut 1. tertial er reduksjonen 52 %.

• Sammenlignet med aktivitetsutviklingen for all elektiv kirurgi, har prosedyrene med
diskutabel verdi hatt en større nedgang. Endringene for uke 11-18 tilsvarer hhv. 41 % og
52 %.

• Private sykehus har redusert aktiviteten minst (16 %), avtalespesialistene mest (31 %) når
man sammenligner 1. tertial 2019 med 1. tertial 2020. Når man ser på uke 11-18 på tvers
av årene er tilsvarende tall 23 % for de private sykehusene, 46 % for avtalespesialistene og
58 % for HF-ene.

• Det er stor forskjell i nedgangen mellom bostedsområdene (region).

• Det er relativt stor variasjon i forbruksrater mellom bostedsområdene og variasjonen
forsterkes noe i 2020.

• Nedgangen er størst for øre-nese-halssykdommer, plastikk-kirurgi og øyesykdommer
(35 %). Hudsykdommer og kvinnesykdommer har minst nedgang (17 og 13 %). Når vi ser
på ukene 11-18 i de to årene er det et spenn fra 68 % nedgang for øre-nese-halssykdommer
som har størst nedgang, til 39 % nedgang for hudsykdommer som har minst nedgang.

• Acromionreseksjon ved impingement syndrom, hysterektomi, håndkirurgi ved karpaltun-
nelsyndrom, hemoroidektomi og tonsillektomi har større reduksjon enn resten av inngre-
pene/prosedyrene som er inkludert i prosjektet.

Prosedyrene med diskutabel verdi har hatt større reduksjon enn annen behandling. Man kan hevde
at pandemien har gitt en naturlig mulighet til å ta ned volumet av «unødvendige» inngrep.

Det blir svært interessant å følge utviklingen for dette området, og måle i hvilken grad denne
aktiviteten tas opp igjen, når sykehusene kommer tilbake til normal drift av elektive tilbud.
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Kapittel 7

Omfang og håndtering av nedtak
av kapasitet

I dette kapittelet benyttes aktivitets- og ventelistedata fra Norsk Pasientregister (NPR). For
«passert planlagt tid» benyttes data rapportert fra de enkelte RHF-ene.

7.1 Generell aktivitetsutvikling siste måneder

Under første fase av covid-19-utbruddet ble det observert en betydelig reduksjon i aktivitet
i spesialisthelsetjenesten og i etterspørsel målt i antall henvisninger og ø-hjelpsopphold.
Spesialisthelsetjenesten var i starten i en situasjon hvor det var knapphet på smittevernutstyr
og en uavklart situasjon på hvor stor kapasitet covid-19-pasienter ville legge beslag på. Etter at
regjeringens tiltak viste å ha god effekt ble det fra mai fokus på å normalisere aktiviteten.

Fra juni ser vi en differensiert normalisering:

• Antall henvisninger er på samme nivå som i 2019.

• Antall polikliniske konsultasjoner er økt med 3 % sammenlignet med 2019.

• Antall døgnopphold med ø-hjelp er på samme nivå som i 2019.

• Antall planlagte døgnopphold er 12 % lavere enn i 2019.

Årsakene til at planlagte døgnopphold er 12 % lavere i perioden juni-september 2020 sammen-
lignet med 2019 er sammensatt og vil måtte analyseres når man får data for andre tertial 2020. For
flere fagområder hvor polikliniske virksomhet ikke krever fysisk oppmøte ble aktiviteten norma-
lisert relativt raskt med hjelp av telefon- og videokonsultasjoner. Fagområder som i større grad
er basert på prosedyrerelatert diagnostikk og behandling hvor det kreves fysisk oppmøte fikk en
større reduksjon i aktivitet. Dette er særlig synlig for kirurgiske fag som ØNH og øyesykdommer
hvor vi ser en stor reduksjon i aktivitet og en økning i antall med passert planlagt tid.

7.2 Nyhenviste

Per september 2020 er antall henvisninger samlet redusert med 10 % målt mot samme periode i
2019. Størst forskjell er det i månedene mars, april og mai. I juni, juli og august var det på om
lag samme nivå som i 2019, og i september er antall henvisninger 3 % høyere enn i september
2019, jamfør figur 7.1.

54



Kapittel 7. Omfang og håndtering av nedtak av kapasitet

Figur 7.1: Antall nyhenviste i 2020 og 2019, for perioden januar - september.

I antall er reduksjonen av henvisninger størst innen ortopedi og øre-nese-halssykdommer. I
prosentvis reduksjon kommer fagområdene hjerte- og lungesykdommer høyest ut, jf tabell 7.1.

Tabell 7.1: Antall nyhenviste akkumulert for perioden januar - september i 2020, endring og
prosentvis endring mot 2019, fordelt på fagområder.

I tabell 7.2 vises fordeling per HF for nyhenviste i gruppen lungesykdommer. Det er stor variasjon
mellom de ulike HF, hvor alle unntatt Nordlandssykehuset HF som øker med 5 %, har en nedgang
på inntil 39 %.

Reduksjonen i antall henvisninger synes ikke å skyldes redusert aktivitet hos fastlegene.
Foreløpige tall for bruk av fastlegene til og med uke 35 viser en økning i antall pasienter og
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Tabell 7.2: Prosentvis endring i nyhenviste for fagområdet lungesykdommer i perioden januar -
september 2020 mot 2019, fordelt på opptaksområder.

antall konsultasjoner sammenlignet med 2019, ref figur 7.2.
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Figur 7.2: Kilde Helsedirektoratet. Antall pasienter hos fastlegene per uke
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7.3 Ventende

Antall ventende er i september 2020 3,3 % høyere enn i samme periode i 2019, jmf fig 7.3. Dette
utgjør om lag 7000 flere ventende enn tilsvarende i 2019. Nivået må ses i sammenheng med et
redusert henvisningsvolum.

Figur 7.3: Antall ventende i 2019 og 2020, for perioden januar - september.

Utviklingsbildet i forhold til 2019 er noe ulikt i de fire regionene. Dette vises i tabell 7.3.

Tabell 7.3: Antall ventende per september i 2019 og 2020, antall og prosentvis endring i 2020,
fordelt på opptaksområder.

Ventetid for ventende er ca 12 dager lengre i september 2020 enn på samme tid som i 2019, jmf
figur 7.4.

Antall ventende øker mest innen ortopedi, øre-nese-hals sykdommer og øyesykdommer, jmf
tabell 7.4. Men unntak av gastroenterologisk kirurgi og barnesykdommer er ventetid for ventende
for topp 20 fagområder (målt i antall ventende) sammenlignet med samme periode i 2019.

Tabell 7.5 viser store variasjoner for ventende innen kirurgiske fagområder, både i antall og
ventetid.

Etter ortopedi har fagområdet øre-nese-hals den største faktiske økningen av antall ventende. Her
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Tabell 7.4: Antall ventende og gjennomsnittlig ventetid i 2019 og 2020 per september, antall og
prosentvis endring mot 2019, fordelt på fagområder.

Tabell 7.5: Antall ventende og gjennomsnittlig ventetid, for kirurgiske fagområder samlet, per
september i 2019 og 2020, antall og prosentvis endring mot 2019, fordelt på opptaksområder.
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Figur 7.4: Ventetid for ventende for perioden januar 2019 - september 2020.

er det store forskjeller både på regions- og helseforetaksnivå, jmf tabell 7.6.

Tabell 7.6: Antall ventende og gjennomsnittlig ventetid, for fagområdet øre-nese-hals-sykdommer,
per september i 2019 og 2020, antall og prosentvis endring mot 2019, fordelt på opptaksområder.
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Figur 7.5 viser antall ventende fordelt på ventetidsgrupper.Figuren viser en normalfordeling i
januar med flest ventende i gruppen < 1 måned. Fra mars reduseres nyhenvisninger og gruppen
som har ventet < 1 måned faller, samtidig som antall som har ventet 1-2 måneder øker. I mai
ser vi at gruppen som har ventet 1-2 måneder prioriteres og reduseres. I juni normaliseres antall
nyhenviste og vi får en økning i gruppen som har ventet < 1 måned, noe som samtidig reduserer
snitt ventetid for ventende. Vi ser en økning i gruppen som har ventet 6-11 måneder fra mars
og frem til september. I september er det en tilnærmet fordeling som noe er mer lik januar men
gruppene som har lengst ventetid har en større andel og dette påvirker ventetiden.

Figur 7.5: Ventende fordelt på ventetidsgrupper, for perioden januar - september 2020.
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7.4 Antall med påbegynt helsehjelp og ventetid

Etter en betydelig reduksjon i perioden mars til mai er antall med helsehjelp påstartet mer
normalisert, ref figur 7.6.

Figur 7.6: Antall med helsehjelp påstartet i 2019 og 2020, fordelt på perioden januar - september.

Ventetid for pasienter som fikk helsehjelpen påstartet er økt i 2020, noe som er særlig tydelig i
perioden mai og juni, jmf figur 7.7. Per september er ventetiden økt med ca 5 dager sammenlignet
med samme periode i 2019.

Figur 7.7: Snitt ventetid for pasienter som har fått helsehjelp påstartet for perioden januar 2019 -
september 2020.
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Tabell 7.7: Antall med helsehjelp påstartet og gjennomsnittlig ventetid per september i 2019 og
2020, antall og prosentvis endring mot 2019, fordelt på fagområder.
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Figur 7.8 viser antall som fikk helsehjelpen påstartet på y-aksen og antall ventedager på x-aksen
for mai 2019 og mai 2020. I mai 2019 har denne en fordeling hvor flest med kort ventetid avvikles
og med en reduksjon i antall med lengre ventetid som gir et snitt på 59 dager. I 2020 ser vi en
profil med et klart lavere volum med pasienter som har ventet mellom 30 til 60 dager, noe som
gir en snitt ventetid på 69 dager. I mai 2020 avvikles en stor andel som har ventet i 3-5 måneder,
noe vi også ser på ventetidsprofilen for ventende. Det er derfor sannsynlig at det ble prioritert å
avvikle gruppen som hadde ventet 3 – 5 måneder og at det var en forskyvning i gruppen som har
ventet 1 – 2 måneder over til 3 – 5 måneder.

Figur 7.8: Antall med helsehjelp påstartet i mai 2019 og mai 2020 fordelt på antall ventedager
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7.5 Aktivitet somatikk

Det er benyttet en variabel fra NPR kalt «pasientgruppe» som er en rekoding av diagnosegrupper.
Variabelen er brukt fordi den finnes i NPR’s månedlige anonyme datasett.

Pasientgrupper gir et bilde av oppfølgingen for noen sentrale pasientgrupper. Det er vekst i antall
opphold fra 2019 for pasienter med sykdommer i nervesystemet inkludert hjerneslag, jmf tabell
7.8. Det er størst nedgang i lungebetennelse, hjerteinfarkt og andre smerter i brystkassen og
sykdommer i luftveiene.

Tabell 7.8: Alle opphold (poliklinikk/dag/døgn) akkumulert for perioden januar - september, for
2019 og 2020, antall og prosentvis endring mot 2019, fordelt på diagnosegrupper.

Antall ø-hjelpsopphold samlet for alle omsorgsnivå er i september 2020 9 % lavere enn i samme
periode i fjor. Både i august og september ligger elektiv aktivitet noe over 2019 nivå, jmf figur
7.9. Dette bidrar til en reduksjon i ventetider og etterslep.

Akkumulert per september 2020 er antall elektive kirurgiske døgnopphold er 15 % lavere enn i
samme periode i 2019. I september er antall elektive kirurgiske døgnopphold på 97 % av 2019
nivået, jmf figur 7.10.

Antall døgnopphold er i perioden juni – september 2020 på 95 % av nivået i 2019. Størst
reduksjon finner vi i planlagte døgnopphold som er 12 % lavere enn i samme periode i 2019.
For planlagte medisinske døgnopphold er aktiviteten i 2020 78 % av nivået i samme periode i
2019, jmf tabell 7.9.

Gjennomsnittlig liggetid er 2,3 % lavere enn i samme periode i 2019. Den gjør et hopp i mars
men fra og med april ligger den betydelig lavere og normaliserer seg noe mot 2019 nivå i august
og september, jmf figur 7.11.

Om en skiller antall døgnopphold på kirurgiske og medisinske DRG‘er ser en at nivået i
september nærmer seg januar/februar nivå i 2020, jmf figurB.9.

Antall polikliniske konsultasjoner er akkumulert 5 % lavere enn i samme periode i 2019. Allerede
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Figur 7.9: Alle opphold (poliklinikk/dag/døgn) i 2020 vist som prosentvis andel av alle opphold
i 2019, fordelt på øhjelp og elektiv, og opphold i 2019 som referanselinje på 100 %, for perioden
januar - september.

Figur 7.10: Elektive innleggelser med kirurgisk DRG i 2020 som andel av nivået i 2019,
innleggelser i 2019 som referanselinje 100 %.
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Tabell 7.9: Døgnopphold akkumulert for juni - september, for 2019 og 2020, nivå i 2020 vist som
andel av nivå i 2019 fordelt på akutt og elektiv som er videre fordelt på annet, kirurgi og medisin.

Figur 7.11: Gjennomsnittlig liggetid i 2019 og 2020, for perioden januar - september.

i juni er poliklinikk aktiviteten oppe på 2019 nivå og i september er antall polikliniske opphold
5 % over 2019 nivået, jmf figur 7.12.
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Figur 7.12: Antall polikliniske kontakter for 2019 og 2020, for perioden januar - september.
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7.6 Antall med passert planlagt tid

Antall med passert planlagt tid er om lag 28 500 høyere enn i august 2019, dette er en økning på
13 % sammenlignet med samme periode i 2019, jmf figur 7.13.

Figur 7.13: Antall med passert planlagt tid i april, august og desember 2019, og april, juni, juli og
august 2020.

Størst økning finner i de kirurgiske fagene øre-nese-hals sykdommer, øyesykdommer og ortopedi.
For fagområdene nevrologi, lungesykdommer, barnesykdommer, psykisk helsevern voksen og
hud har en reduksjon i antall med passert planlagt tid målt mot samme periode i 2019, jmf tabell
7.10.
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Tabell 7.10: Antall med passert planlagt tid per august 2019 og 2020, antall og prosentvis endring
mot 2019, fordelt på fagområder.
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Vedlegg A

Definisjoner

A.1 Psykiatri og rusbehandling

A.1.1 E-konsultasjoner

For å fange opp e-konsultasjonene i datagrunnlaget, benytter vi en nylig etablert definisjon fra
Helse Vest.

En kontakt regnes som en telefonkonsultasjon hvis alle følgende kriterier er oppfylt:

• stedAktivitet = 3 (Telemedisinsk behandling – der behandlende lege er)

• kontaktType = 5 (indirekte pasientkontakt)

• polInDir = 13 (Indirekte kontakttype: Konsultasjon med egenandel)

En kontakt regnes som en videokonsultasjon hvis alle følgende kriterier er oppfylt:

• stedAktivitet = 3 (Telemedisinsk behandling – der behandlende lege er)

• kontaktType <> 5 (indirekte pasientkontakt) (Alle kontakttyper bortsett fra indirekte
pasientkontakt)

A.1.2 Pasientgrupper

Definisjon av de ulike pasientgruppene vi ser på, basert på ICD-10-koder:

1. Alle pasienter med minst én kontakt med oppgitt sektor i perioden (ASpsyk, BUP, TSB,
VOP).

2. Pasienter med psykiske lidelser: Minst én kontakt med hoved- eller bidiagnose fra en eller
flere av følgende diagnosegrupper: (F30-F39, med unntak av kodene nevnt nedenfor), (F40-
F48), (F50-F59), (F60-F69), (F90-F98).

3. Pasienter med alvorlig psykiske lidelser: Minst én kontakt med hoved- eller bidiagnose fra
en eller flere av følgende diagnosegrupper: (F20-F29), F30.1, F30.2, F30.8, F30.9, F31,
F32.3, F33.3.

4. Pasienter med ruslidelser: Minst én kontakt med hoved- eller bidiagnose fra en eller flere
av følgende diagnosegrupper: F11, F12, F13, F14, F15, F16, F18, F19.

5. Pasienter med alkohollidelser: Minst én kontakt med hoved- eller bidiagnose F10.
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Vedlegg A. Definisjoner

A.2 Nødvendige somatiske helsetjenester

Med innleggelse menes det som i NPR er kodet som innleggelse og hvor liggetiden er lenger enn
null døgn. I tillegg er kontakter med liggetid null dager og hvor pasienten er utskrevet som død,
definert som innleggelse. Videre er innleggelser med hoveddiagnose Z37 (fødsel) ekskludert.
En innleggelse kan være planlagt eller akutt, og denne inndelingen følger den administrative
kodingen, med unntak av elektive innleggelser som forut har en akutt poliklinikk, de tas med som
en akutt innleggelse.

Alle innleggelser hvor pasienten er utskrevet innen 1.tertial er inkludert i analysene. Figurer med
ukentlige innleggelser tar utgangspunkt i inndato.

En akutt innleggelse hvor pasienten overføres innen 8 timer til annen avdeling eller annet sykehus,
vil kun telle som en innleggelse. Derimot vil en akutt innlagt pasient som utskrives, og blir akutt
innlagt igjen etter at det har gått minst åtte timer siden utskrivelsen, telles som to innleggelser.

Tabellene i vedlegg B.2 er delt i to perioder, før og etter nedstengning. Perioden før nedstengning,
01.januar til og med 12.mars, og perioden etter, 13.mars til og med 30.april. Det beregnes
prosentvis endring mot tilsvarende periode i 2019.

A.2.1 Utvalg voksne

Utvalget er pasienter 18 år eller eldre som har en akutt innleggelse, som definert over, ved
somatiske sykehus. Utvalgte tilstander er definert ved ICD10-koder.

Hjerneslag og subaraknoidalblødning, heretter omtalt som hjerneslag, er definert med hoved-
diagnose I60, I61, I63 eller I64.

Hoftebrudd er definert med hoved- eller bidiagnose S72.0, S72.1, S72.2 i kombinasjon med
relevante kirurgiske prosedyrekoder (NCSP) for reposisjon og osteosyntese(NFJ) eller primære
total- eller delprotese(NFB01, NFB02, NFB11, NFB12, NFB20, NFB30, NFB40 eller NFB99).

Hjertesvikt er definert med hoveddiagnose I11.0, I13.0, I13.2, I50.0, I50.1 eller I50.9.

Hjerteinfarkt er definert med hoved- eller bidiagnose I21 eller I22.

Lungebetennelse er definert med hoveddiagnose J12-J18. Kols-assosiert lungebetennelse er
utelatt fra denne analysen ved å utelate de med bidiagnose for kols (J40-J44). Covid-19-diagnoser,
U07.1 eller U07.2, er også ekskludert.

KOLS er definert med hoved- eller bidiagnose J40-J44. Når J40-J44 står som bidiagnose er det
krav om følgende hoveddiagnose: R06.0, J09-J18, J20, J22, J46 eller J96.

Influensa Influensa er med hoveddiagnose J10 eller J11.

A.2.2 Utvalg barn

Utvalget er barn i alderen 0 til og med 17 år som har en akutt innleggelse i somatiske
sykehus, med unntak av episoder med gynekologiske hoveddiagnoser (i kategoriblokkene N70-
N77 -Infeksjonssykdommer og andre betennelsestilstander i kvinnelige bekkenorganer, N80-
N98 - Ikke-inflammatoriske tilstander i kvinnelige kjønnsorganer, N99 - Andre forstyrrelser
i urinveier og kjønnsorganger, Z30-Z39 - Kontakt med helsetjenesten i forbindelse med
reproduksjonsspørsmål, O00-O99 -Svangerskap, fødsel og barseltid).
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Virus- og luftveisinfeksjon er definert med hoveddiagnose (ICD10) i kategoriblokkene B00-02
(herpes simplex, varicella, herpes zoster), B08 (andre virusinfeksjoner kjennetegnet ved hud-
og slimhinnelesjoner), B15-19 (virushepatitt), B25 (cytomegalovirus), B27 (mononukleose),
B33-34 (andre virussykdommer ikke klassifisert annet sted, virusinfeksjon med uspesifisert
lokalisasjon), J00-06 (akutte infeksjoner øvre luftveier), J09-16(influensa og pneumoni), J18
(pneumoni uspesifisert mikroorganisme) eller J20-22 (andre akutte infeksjoner nedre luftveier).

A.2.3 Utvalg kreft

I tillegg til behandling i somatiske sykehus er også avtalespesialister inkludert i analysene av
kreft.

Kreft er definert som hoveddiagnose C00-C97 (ondartede svulster), D00-D09 (preinvasive
svulster) eller Z08 (etterundersøkelse etter behandling for ondartet svulst). Pasienter med D0-
diagnose alene utgjorde 2 % av utvalget, mens pasienter med Z08-diagnose alene utgjorde 9 %
av utvalget.

Strålebehandling er definert ved NCMP-kodene WEOA00 og/eller WEOB05, uavhengig
av behandlingsnivå. Bosatte i opptaksområdet til Sørlandet sykehus er utelatt i analyser av
strålebehandling, da rapportering for stråleterapi ved Sørlandet sykehus mangler i våre data for
1. tertial 2020.

Cellegiftbehandling er definert som kreftdiagnose i kombinasjon med NCMP-kode WBOC*
(alle), og/eller kurID-kode for medikamentell kreftbehandling eller takst 126 hos avtalespesialist,
uavhengig av omsorgsnivå. Cellegiftkurer gitt ved sykehjem eller hos kreftsykepleiere i
primærhelsetjenesten er ikke inkludert.

Kirurgisk kreftbehandling er definert ved hoveddiagnose kreft i kombinasjon med kirurgisk
DRG, uavhengig av omsorgsnivå. Subanalysen av kurativ kreftkirurgi inkluderer utvalgte
kirurgiske prosedyrer ved kreft i blære, bryst, bukspyttkjertel, eggstokk, endetarm, lever,
livmor, lunge, mage, nyre, prostata, skjoldbruskkjertel, spiserør, testikkel, tykktarm og/eller ved
melanom. Se definisjoner i rapporten Kreftkirurgi Helse Nord 2013-2016”(SKDE 2017).

Telefonkonsultasjoner med egenandel er definert ved følgende kriterier:

• stedAktivitet=3 (Telemedisinsk behandling–der behandlende lege er) i kombinasjon med

• kontaktType=5 (indirekte pasientkontakt) i kombinasjon med

• polInDir=13 (Indirekte kontakttype: Konsultasjon med egenandel).
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Vedlegg B

Tabeller og figurer

B.1 Psykiatri og rusbehandling

Midt−Norge Nord Sør−Øst Vest
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Figur B.1: PHV/TSB: Aktivitet for januar-august 2020, fordelt på sykehusregion. Uttrykt som
prosentandel av aktiviteten i tilsvarende periode i 2019 (justert for antall virkedager). Oppdelt i
døgnbehandling og poliklinikk/dagbehandling (blå/rød).
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Tabell B.1: PHV/TSB: Helseforetak. Aktivitet for periodene mars-mai og juni-september 2020,
uttrykt som prosentandel av aktiviteten i tilsvarende periode i 2019 (justert for antall virkedager).
Oppdelt i elektiv aktivitet og øyeblikkelig hjelp, samt døgnbehandling og poliklinikk/dagbehand-
ling.

Mars-mai Juni-september
Elektiv Øyeblikkelig hjelp Elektiv Øyeblikkelig hjelp

Helseforetak Døgn Poli/Dag Døgn Poli/Dag Døgn Poli/Dag Døgn Poli/Dag
Akershus universitetssykehus HF 51,0 % 97,4 % 106,9 % 110,1 % 65,4 % 104,1 % 118,8 % 128,6 %
Finnmarkssykehuset HF 74,3 % 105,4 % 89,5 % 50,5 % 99,2 % 110,5 % 75,9 % 221,9 %
Helgelandssykehuset HF 73,1 % 91,3 % 106,8 % 137,9 % 88,4 % 93,4 % 100,3 % 161,2 %
Helse Bergen HF 123,0 % 97,1 % 102,8 % 84,6 % 137,0 % 100,0 % 111,2 % 101,0 %
Helse Fonna HF 77,4 % 97,8 % 67,4 % 75,3 % 93,8 % 103,0 % 81,6 % 82,7 %
Helse Førde HF 79,0 % 102,6 % 99,0 % 43,0 % 92,0 % 98,9 % 82,1 % 65,2 %
Helse Møre og Romsdal HF 63,0 % 96,3 % 97,1 % 52,2 % 85,2 % 103,2 % 93,1 % 70,5 %
Helse Nord Trøndelag HF 103,4 % 87,1 % 84,3 % 118,2 % 72,9 % 100,1 % 101,3 % 76,8 %
Helse Stavanger HF 83,8 % 96,6 % 98,6 % 76,4 % 86,8 % 101,8 % 98,2 % 103,2 %
Nordlandssykehuset HF 72,2 % 103,4 % 79,7 % 20,5 % 78,5 % 110,5 % 98,0 % 61,3 %
Oslo universitetssykehus HF 74,7 % 95,1 % 79,1 % 78,8 % 82,9 % 107,0 % 94,2 % 81,8 %
Sørlandet sykehus HF 77,0 % 91,3 % 84,2 % 121,5 % 89,9 % 100,1 % 93,0 % 126,9 %
St. Olavs Hospital HF 74,2 % 102,2 % 83,4 % 57,7 % 97,8 % 102,7 % 93,5 % 114,1 %
Sykehuset i Vestfold HF 78,9 % 94,1 % 89,5 % 95,6 % 87,6 % 98,7 % 97,7 % 90,4 %
Sykehuset Innlandet HF 69,5 % 100,6 % 85,0 % 81,3 % 67,4 % 101,2 % 108,9 % 100,2 %
Sykehuset Østfold HF 81,2 % 100,1 % 81,1 % 79,5 % 87,4 % 103,8 % 95,0 % 105,3 %
Sykehuset Telemark HF 76,5 % 104,3 % 86,3 % 68,2 % 110,6 % 102,5 % 93,5 % 100,2 %
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 80,5 % 100,4 % 91,4 % 142,3 % 82,3 % 105,8 % 100,3 % 125,1 %
Vestre Viken HF 73,5 % 103,6 % 109,2 % 66,1 % 96,9 % 107,8 % 109,1 % 87,4 %

Tabell B.2: PHV/TSB: Kjønn og alder. Aktivitet for mars-april 2020, uttrykt som prosentandel av
aktivitet i tilsvarende periode i 2019 (justert for antall virkedager).

Kvinne Mann
Opptaksområde 0-17 18-30 31-50 51-64 65+ 0-17 18-30 31-50 51-64 65+
Akershus 97,8 % 95,4 % 95,9 % 92,8 % 85,2 % 92,8 % 92,6 % 96,0 % 92,9 % 62,4 %
Bergen 101,1 % 88,1 % 95,2 % 96,1 % 77,3 % 93,2 % 88,1 % 82,1 % 84,7 % 94,8 %
Diakonhjemmet 83,5 % 97,7 % 93,3 % 86,1 % 100,2 % 91,1 % 96,9 % 95,2 % 98,7 % 101,5 %
Finnmark 88,1 % 108,1 % 101,1 % 94,3 % 64,9 % 78,5 % 106,6 % 114,4 % 95,4 % 54,1 %
Fonna 90,3 % 91,1 % 88,6 % 103,8 % 97,6 % 96,8 % 92,5 % 91,8 % 95,8 % 103,4 %
Førde 93,3 % 88,5 % 90,7 % 93,3 % 94,0 % 75,5 % 115,3 % 100,8 % 92,1 % 108,7 %
Helgeland 82,6 % 89,0 % 81,5 % 91,7 % 69,7 % 89,8 % 84,5 % 102,7 % 128,7 % 165,8 %
Innlandet 115,5 % 94,0 % 90,8 % 97,3 % 87,7 % 92,9 % 86,7 % 93,0 % 100,9 % 93,0 %
Lovisenberg 85,9 % 91,5 % 89,4 % 98,2 % 118,1 % 84,0 % 85,6 % 81,9 % 80,9 % 77,6 %
Møre og Romsdal 99,0 % 90,1 % 95,8 % 95,6 % 69,3 % 86,3 % 101,1 % 98,5 % 78,9 % 92,4 %
Nordland 98,4 % 95,3 % 84,5 % 90,4 % 60,1 % 89,9 % 114,5 % 90,3 % 107,6 % 71,2 %
Nord-Trøndelag 101,2 % 84,7 % 80,6 % 87,5 % 100,8 % 85,3 % 82,3 % 86,6 % 89,6 % 90,9 %
Østfold 106,0 % 89,8 % 95,2 % 96,4 % 89,7 % 77,5 % 84,9 % 98,7 % 100,7 % 105,4 %
OUS 76,2 % 92,6 % 105,5 % 94,6 % 110,6 % 84,3 % 88,6 % 90,2 % 93,8 % 112,1 %
Sørlandet 79,4 % 87,2 % 92,9 % 95,2 % 114,8 % 77,1 % 91,6 % 88,1 % 81,7 % 87,0 %
St. Olavs 99,7 % 92,5 % 98,9 % 87,2 % 100,3 % 95,7 % 93,5 % 98,9 % 102,0 % 94,6 %
Stavanger 92,4 % 100,3 % 95,2 % 97,1 % 83,5 % 87,6 % 86,1 % 91,1 % 93,6 % 93,7 %
Telemark 88,0 % 86,7 % 97,8 % 122,4 % 96,9 % 105,4 % 102,7 % 107,6 % 103,0 % 105,0 %
UNN 104,4 % 99,1 % 97,1 % 91,5 % 106,2 % 104,5 % 73,5 % 100,3 % 93,4 % 98,3 %
Vestfold 106,6 % 100,0 % 92,9 % 80,0 % 84,4 % 101,8 % 90,9 % 91,0 % 93,5 % 102,9 %
Vestre Viken 102,8 % 93,6 % 95,1 % 92,8 % 82,2 % 91,4 % 96,5 % 105,1 % 97,2 % 82,8 %
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Tabell B.3: PHV: Pasientgrupper. Elektiv aktivitet for mars-april 2020, uttrykt som prosentandel
av elektiv aktivitet i tilsvarende periode i 2019 (justert for antall virkedager).

Døgn Poli/Dag
Opptaksområde PHV Psyk. lidelser Alv. psyk. lidelser PHV Psyk. lidelser Alv. psyk. lidelser
Akershus 43,8 % 45,2 % 54,3 % 93,7 % 92,4 % 96,2 %
Bergen 77,4 % 58,0 % 73,5 % 94,4 % 95,4 % 95,1 %
Diakonhjemmet 56,6 % 116,7 % 80,0 % 95,3 % 95,1 % 107,8 %
Finnmark 67,6 % 65,3 % 81,8 % 97,6 % 109,4 % 105,1 %
Fonna 61,4 % 70,0 % 44,0 % 94,2 % 99,1 % 96,3 %
Førde 74,7 % 66,7 % 85,7 % 92,3 % 97,1 % 96,8 %
Helgeland 77,5 % 58,8 % 87,5 % 85,2 % 84,5 % 94,8 %
Innlandet 54,6 % 47,5 % 61,7 % 94,7 % 92,0 % 101,9 %
Lovisenberg 68,0 % 76,3 % 61,5 % 88,3 % 86,9 % 97,5 %
Møre og Romsdal 93,1 % 41,3 % 217,5 % 92,2 % 93,3 % 110,5 %
Nordland 57,2 % 54,5 % 70,0 % 93,4 % 89,5 % 118,6 %
Nord-Trøndelag 74,8 % 90,6 % 82,6 % 84,8 % 86,0 % 93,5 %
Østfold 81,3 % 67,4 % 64,3 % 89,2 % 91,4 % 106,7 %
OUS 54,0 % 73,2 % 46,8 % 94,4 % 98,4 % 103,6 %
Sørlandet 46,9 % 53,8 % 51,1 % 86,2 % 84,3 % 98,9 %
St. Olavs 68,0 % 61,7 % 77,4 % 92,3 % 91,2 % 99,6 %
Stavanger 76,6 % 64,4 % 87,5 % 90,3 % 94,0 % 96,4 %
Telemark 58,2 % 62,3 % 34,1 % 95,8 % 101,8 % 112,7 %
UNN 57,1 % 75,9 % 48,0 % 96,4 % 101,7 % 86,3 %
Vestfold 63,5 % 63,5 % 92,9 % 99,9 % 100,3 % 105,8 %
Vestre Viken 49,1 % 59,3 % 55,0 % 95,6 % 94,5 % 118,2 %

Tabell B.4: TSB: Pasientgrupper. Elektiv aktivitet for mars-april 2020, uttrykt som prosentandel
av elektiv aktivitet i tilsvarende periode i 2019 (justert for antall virkedager).

Døgn Poli/Dag
Opptaksområde TSB Ruslidelser Alkohollidelser TSB Ruslidelser Alkohollidelser
Akershus 68,5 % 88,2 % 71,7 % 100,7 % 110,1 % 94,3 %
Bergen 42,1 % 44,4 % 52,5 % 79,4 % 79,2 % 101,1 %
Diakonhjemmet 89,4 % 77,8 % 81,5 % 95,8 % 94,8 % 111,1 %
Finnmark 54,5 % 50,0 % 107,7 % 134,0 % 125,5 % 189,7 %
Fonna 45,5 % 55,6 % 56,3 % 94,6 % 102,2 % 109,9 %
Førde 17,4 % 33,3 % 50,0 % 146,2 % 136,9 % 100,4 %
Helgeland 74,1 % 50,0 % 100,0 % 137,2 % 145,7 % 100,6 %
Innlandet 56,4 % 39,7 % 80,6 % 103,1 % 111,4 % 115,1 %
Lovisenberg 72,0 % 63,2 % 78,0 % 88,7 % 92,1 % 97,5 %
Møre og Romsdal 64,9 % 55,6 % 63,6 % 109,0 % 110,3 % 92,4 %
Nordland 76,2 % 56,5 % 84,2 % 108,1 % 108,6 % 93,5 %
Nord-Trøndelag 130,3 % 81,0 % 163,2 % 106,1 % 122,8 % 89,3 %
Østfold 95,6 % 76,5 % 109,7 % 114,1 % 117,4 % 134,0 %
OUS 77,5 % 68,1 % 83,8 % 91,8 % 89,1 % 100,2 %
Sørlandet 68,2 % 64,5 % 66,7 % 93,4 % 94,8 % 93,2 %
St. Olavs 80,2 % 75,0 % 108,2 % 125,6 % 129,2 % 125,0 %
Stavanger 63,9 % 69,0 % 57,1 % 104,4 % 141,1 % 119,7 %
Telemark 164,0 % 104,9 % 84,2 % 135,7 % 129,4 % 109,6 %
UNN 62,5 % 94,1 % 43,2 % 97,1 % 102,6 % 117,5 %
Vestfold 80,4 % 87,0 % 95,8 % 79,8 % 91,9 % 92,8 %
Vestre Viken 82,7 % 68,7 % 97,8 % 102,7 % 114,8 % 89,2 %
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B.2 Nødvendige somatiske helsetjenester

Figur B.2: Antall akutte innleggelser per 100 000 innbyggere for voksne etter nedstengningen i
2020 (13.mars - 30.april) og tilsvarende periode i 2019, fordelt på opptaksområde, justert for kjønn
og alder. Antall innleggelser i 2020 og prosentvis endring ifht 2019 i kolonne til høyre.

Figur B.3: Kilde FHI: Andel legebesøk for influensalignende sykdom (ILS). Tallene for siste uke
kan bli justert i neste rapport.

80



Vedlegg B. Tabeller og figurer

Tabell B.5: Antall hjerteinfarkt og andel som mottar revaskularisering i samme sykehusopphold i
1.tertial 2020 i perioden etter nedstengning, sammenlignet med samme periode i 2019. 18 år eller
eldre. Fordelt på opptaksområde.

2019 2020
Opptaksområde antall andel antall andel

Helse Nord 152 65,8 % 115 64,3 %
Helse Midt-Norge 208 56,7 % 165 61,8 %
Helse Vest 247 61,5 % 205 61,5 %
Helse Sør-Øst 648 62,8 % 557 64,1 %

Norge 1 255 61,9 % 1 042 63,2 %

Tabell B.6: Antall pasienter i 1.tertial 2020 i perioden etter nedstengning (13.3 - 30.4) og
prosent endring sammenlignet med samme periode i 2019. Fordelt på utvalgte pasientgrupper med
akuttinnleggelse.

Hjerteinfarkt Hjertesvikt Hjerneslag Hoftebrudd Lungebetennelse KOLS
Aldersgruppe antall endring antall endring antall endring antall endring antall endring antall endring

18-55 år 156 -19 % 31 -9 % 94 -15 % 19 -56 % 242 -29 % 58 -33 %
56-75 år 509 -12 % 213 -23 % 424 -9 % 215 -7 % 473 -42 % 653 -43 %
76-85 år 256 -15 % 270 -27 % 330 -4 % 299 -3 % 362 -44 % 454 -38 %
86 år + 120 -34 % 331 -29 % 232 3 % 401 4 % 332 -43 % 149 -47 %

1 041 -17 % 845 -26 % 1 080 -6 % 934 -4 % 1 409 -41 % 1 314 -42 %

Tabell B.7: Antall pasienter med kreft som hoveddiagnose i periodene før (1.1-12.3) og etter
pandemiutbruddet (13.3-30.4). Prosentvis endring sammenlignet med samme periode i 2019.

Før Etter
Opptaksområde antall endring antall endring

Finnmark 758 4.1 % 358 -30.9 %
UNN 2 126 3.0 % 1 058 -24.4 %
Nordland 1 819 7.9 % 882 -22.2 %
Helgeland 989 3.4 % 486 -27.4 %
Nord-Trøndelag 1 722 8.9 % 918 -24.5 %
St. Olavs 4 180 6.8 % 2 290 -16.6 %
Møre og Romsdal 3 675 0.9 % 1 838 -26.1 %
Førde 1 397 3.5 % 615 -33.8 %
Bergen 5 861 11.2 % 3 050 -23.6 %
Fonna 2 333 7.2 % 1 243 -23.7 %
Stavanger 3 990 7.4 % 2 036 -20.2 %
Østfold 4 168 5.1 % 2 212 -23.7 %
Akershus 6 163 0.2 % 3 439 -26.6 %
OUS 2 806 5.2 % 1554 -28.5 %
Lovisenberg 1 131 4.0 % 623 -20.4 %
Diakonhjemmet 1 792 0.0 % 1 006 -29.3 %
Innlandet 5 652 7.1 % 2 877 -26.6 %
Vestre Viken 5 802 3.3 % 3 166 -31.0 %
Vestfold 3 381 7.9 % 1 924 -13.8 %
Telemark 2 392 12.2 % 1 300 -23.8 %
Sørlandet 3 858 1.1 % 1 925 -30.3 %

Norge 118 559 5.2 % 34 800 -25.1 %
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Tabell B.8: Antall pasienter etter kreftdiagnose i periodene før (1.1-12.3) og etter pandemiutbrud-
det (13.3-30.4). Prosentvis endring sammenlignet med samme perioder i 2019. Ikke gjensidig ute-
lukkende kategorier

Før Etter
Kreftgruppe endring antall endring endring (pct)

Brystkreft 8 954 6.8 % 5 819 -14.9 %
Prostatakreft 8 168 6.5 % 5 368 -9.4 %
Lungekreft 3 720 7.1 % 2 774 -7.1 %
Non-Hodgkin lymfom 3 126 1.4 % 2 046 -14.4 %
Urinveiskreft 2 831 6.4 % 1 872 -8.9 %
Tykktarmskreft 2 444 3.9 % 1 825 -6.4 %
Malignt melanom 2 288 3.2 % 1 538 -6.6 %
Leukemi 2 086 4.6 % 1 322 -13.9 %
Endetarmskreft 1 652 3.7 % 1 133 -14.5 %
Eggstokkreft 1 341 9.4 % 954 -12.5 %
Livmorkreft 1 057 7.5 % 686 -10.4 %
Nyrekreft 947 1.5 % 654 -3.4 %
Hjernekreft 896 8.6 % 653 -7.8 %
Bukspyttkjertelkreft 803 3.3 % 668 -0.6 %
Munn-, nese- og strupesvelgskreft 881 9.7 % 543 -13.9 %
Livmorhalskreft 432 -31.4 % 461 -28.7 %
Testikkelkreft 582 0.9 % 436 -10.8 %
Skjoldbruskkjertelkreft 499 -3.4 % 289 -27.4 %
Hodgkin lymfom 472 -6.9 % 289 -28.6 %
Magekreft 421 4 % 336 -1.8 %
Spiserørskreft 417 17.5 % 340 13.7 %
Leverkreft 321 20.7 % 213 -7.8 %
Galleblærekreft 126 -8.7 % 154 -14.4 %
Øvrige C-diagnoser 35 049 5.3 % 18 602 -23.0 %
D0-diagnose 2 699 1.7 % 1 639 -7.8 %
Z08-diagnose 16 082 7.6 % 7 227 -31.0 %
Sum kreftpasienter 72 827 5.1 % 45 724 -15.6 %

Tabell B.9: Antall akutte innleggelser med kreft som hoveddiagnose i periodene før (1.1-12.3) og
etter pandemiutbruddet (13.3-30.4). Prosentvis endring sammenlignet med samme periode i 2019.

Før Etter
Opptaksområde antall endring antall endring

Helse Nord RHF 388 -9.8 % 289 3.6 %
Helse Midt-Norge RHF 632 3.8 % 394 -10.0 %
Helse Vest RHF 910 7.6 % 527 -23.6 %
Helse Sør-Øst RHF 2 397 -0.1 % 1 307 -25.4 %

Norge 4 327 1 % 2 517 -20.3 %
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Vedlegg B. Tabeller og figurer

Tabell B.10: Antall elektive døgnopphold med kreft som hoveddiagnose i periodene før (1.1-12.3)
og etter pandemiutbruddet (13.3-30.4). Prosentvis endring sammenlignet med samme periode i
2019.

Før Etter
Opptaksområde antall endring antall endring

Helse Nord RHF 989 3.8 % 561 -14.1 %
Helse Midt-Norge RHF 1 105 2.5 % 734 -11.9 %
Helse Vest RHF 1 600 -0.9 % 1 009 -13.3 %
Helse Sør-Øst RHF 4 350 3.9 % 2 550 -16.5 %

Norge 8 044 2.7 % 4 854 -14.9 %

Tabell B.11: Antall cellegiftbehandlinger i periodene før (1.1-12.3) og etter pandemiutbruddet
(13.3-30.4). Prosentvis endring sammenlignet med samme periode i 2019.

Før Etter
Opptaksområde antall endring antall endring

Helse Nord RHF 3 118 5.4 % 2 022 5.0 %
Helse Midt-Norge RHF 5 031 8.5 % 3 053 -5.5 %
Helse Vest RHF 8 370 13.1 % 4 669 -7.0 %
Helse Sør-Øst RHF 22 450 10.9 % 13 241 -6.8 %

Norge 38 969 10.6 % 22 985 -5.8 %

Figur B.4: Antall akutte døgnopphold for kreft per 100 000 innbyggere i perioden etter
pandemiutbruddet i 2020 (13.mars-30.april), fordelt på opptaksområde og justert for kjønn og
alder. Antall akuttinnleggelser i 2020 og prosentvis endring ifht 2019 i kolonne til høyre.

83



Vedlegg B. Tabeller og figurer

Figur B.5: Antall opphold for kurativ kreftkirurgi per 100 000 innbyggere i perioden etter
nedstengningen i 2020 (13.mars-30.april), fordelt på opptaksområde og justert for kjønn og alder.
Antall opphold for kurativ kreftkirurgi i 2020 og prosentvis endring ifht 2019 i kolonne til høyre.

Figur B.6: Antall kontakter for poliklinisk strålebehandling per 100 000 innbyggere i perioden
etter nedstengningen i 2020 (13.mars-30.april), fordelt på opptaksområde og justert for kjønn og
alder. Antall kontakter for poliklinisk strålebehandling i 2020 og prosentvis endring ifht 2019 i
kolonne til høyre

.
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Vedlegg B. Tabeller og figurer

Figur B.7: Antall kontakter for poliklinisk cellegiftbehandling per 100 000 innbyggere i perioden
etter nedstengningen i 2020 (13.mars-30.april), fordelt på opptaksområde og justert for kjønn og
alder. Antall kontakter for cellegiftbehandling i 2020 og prosentvis endring ifht 2019 i kolonne til
høyre.
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Vedlegg B. Tabeller og figurer

B.3 Omfang og håndtering av nedtak av kapasitet

Figur B.8: Elektive opphold i 2020 vist som prosentvis andel av elektive opphold i 2019, fordelt
på dag/poliklinikk og døgnopphold, for perioden januar - september.

Figur B.9: Døgnopphold fordelt på medisinsk og kirurgisk DRG, for perioden januar - september
2020.

86



Vedlegg B. Tabeller og figurer

Tabell B.12: Døgnopphold akkumulert for perioden januar - september, for 2019 og 2020, antall
og prosentvis endring mot 2019, fordelt på opptaksområder.

Figur B.10: Liggedager i 2020 vist som andel av nivå i 2019, fordelt på øhjelp og elektivt, for
perioden januar - september, 2019 som referanselinje med 100 %.
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Vedlegg B. Tabeller og figurer

Tabell B.13: Døgnopphold akkumulert for perioden mars - mai, for 2019 og 2020, antall og
prosentvis endring mot 2019, fordelt på opptaksområder.

Figur B.11: Passert planlagt tid for april - september 2020, desember 2017-2019 til sammenlig-
ning, fordelt på RHF.
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Vedlegg B. Tabeller og figurer

Tabell B.14: Dag/poliklinikk akkumulert for perioden januar - september, for 2019 og 2020, antall
og prosentvis endring mot 2019, fordelt på opptaksområder.
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Vedlegg B. Tabeller og figurer

Tabell B.15: Dag/poliklinikk akkumulert for perioden mars - mai, for 2019 og 2020, antall og
prosentvis endring i 2020, fordelt på opptaksområder.
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Vedlegg B. Tabeller og figurer

Tabell B.16: Elektive døgnopphold med medisinsk DRG, akkumulert for perioden mars - mai, for
2019 og 2020, antall og prosentvis endring mot 2019, fordelt på opptaksområder.
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Vedlegg B. Tabeller og figurer

Tabell B.17: Elektive døgnopphold med medisinsk DRG, akkumulert for perioden januar -
september, for 2019 og 2020, antall og prosentvis endring mot 2019, fordelt på opptaksområder.
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Vedlegg B. Tabeller og figurer

Tabell B.18: Elektive døgnopphold med kirurgisk DRG, akkumulert for perioden mars - mai, for
2019 og 2020, antall og prosentvis endring mot 2019, fordelt på opptaksområder.
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Vedlegg B. Tabeller og figurer

Tabell B.19: Elektive døgnopphold med kirurgisk DRG, akkumulert for perioden januar -
september, for 2019 og 2020, antall og prosentvis endring mot 2019, fordelt på opptaksområder.
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Vedlegg B. Tabeller og figurer

Tabell B.20: Nyhenviste akkumulert for perioden januar - september (februar ekskludert), for 2019
og 2020, antall og prosentvis endring mot 2019, fordelt på opptaksområder.
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Vedlegg B. Tabeller og figurer

Tabell B.21: Nyhenviste akkumulert for perioden mars - mai, for 2019 og 2020, antall og
prosentvis endring mot 2019, fordelt på opptaksområder.

Tabell B.22: Antall ventende og gjennomsnittlig ventetid per september i 2019 og 2020, antall og
prosentvis endring mot 2019, fordelt på opptaksområder.
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Vedlegg B. Tabeller og figurer

Tabell B.23: Antall ventende og gjennomsnittlig ventetid for påstartet helsehjelp per september i
2019 og 2020, antall og prosentvis endring mot 2019, fordelt på opptaksområder.
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