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1. Hva saken gjelder 
 
Helse Sør-Øst RHF har gitt høy prioritet til foretaksgruppens arbeid med å redusere ventetider 
og unngå fristbrudd. I tråd med dette har styret de siste to årene fått regelmessige oppdateringer 
om planer og status for arbeidet, både tilknyttet måneds- og tertialrapportene og i egne saker. 
 
Gjennom disse sakene er styret kjent med at arbeidet har vist økende fremgang i 2015. 
Hovedvekten i denne styresaken er derfor lagt på vurderinger av status med særlig vekt på 
utfordringene med tilhørende planer for 2016, bl.a. med bakgrunn i endringene i pasient- og 
brukerrettighetsloven som trådte i kraft 1. november 2015. Fra denne dato er det ikke lenger noe 
skille mellom såkalte rettighetspasienter og behovspasienter, ved at alle som etter henvisning til 
spesialisthelsetjenesten blir innvilget helsehjelp, får «rett til nødvendig helsehjelp».  

 
 

2. Hovedpunkter og vurdering av handlingsalternativer  
 
Det regionale foretakets bistand til helseforetakenes og sykehusenes arbeid med å bedre 
pasientenes tilgjengelighet (redusere ventetider og unngå fristbrudd) ble ytterligere intensivert ved 
inngangen til 2015, bl.a. ved etablering av tilgjengelighetsprosjektet med fire delprosjekter:  

• Analyser og benchmarking 
• Effektivitet i poliklinikkene 
• Langtidsventende 
• Opplæring og erfaringsoverføring 

 
Fra høsten 2015 ble også arbeidet med å innarbeide gode pasientadministrative rutiner (tidligere 
prosjektet «Glemt av sykehuset») innlemmet som eget delprosjekt. Disse grepene ga en styrket og 
mer formalisert videreføring av tidligere aktiviteter.  
 

Status 
Utover 2015 har arbeidet gitt tydelige resultater. Tallene per desember og samlet for hele året 
bekrefter fremgangen, som innen noen områder og for enkelte indikatorer er til dels 
oppsiktsvekkende stor. Dette illustreres med sammenligning av nivåene for noen sentrale 
indikatorer målt pr. 31. desember 2014 og 2015: 

• Den polikliniske aktiviteten er vesentlig høyere: 
o Samlet har antall polikliniske konsultasjoner økt med 195.000 (+4,9 %) 
o Herav er økningen innen somatikk på drøyt 107.000 konsultasjoner (+4,0 %) 

• Færre pasienter som venter: 
o Antall ventende er nå 120.677 mot 145.492 ved forrige årsskifte.  
o Antall som venter er dermed redusert med 24.815 pasienter (-17,1 %)     

• Ventetidene er redusert: 
o Ventetiden for avviklede pasienter (pasienter som har fått helsehjelpen påstartet) 

er 9 dager kortere (på årsbasis -5 dager) 
o Ventetiden for ventende pasienter er 31 dager kortere (på årsbasis -17 dager) 
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• Lavere antall og andel fristbrudd: 
o Fristbrudd for avviklede pasienter (pasienter som har fått helsehjelpen påstartet) 

er redusert fra 1206 til 380, tilsvarende at andelen er redusert fra 4,9 % til 1.0 % 
o Fristbrudd for ventende pasienter er redusert fra 2831 til 526, tilsvarende at 

andelen er redusert fra 11,5 % til 1,4 % 
 
Eksemplene viser at forskjellene er langt større for desember isolert enn mellom årene samlet. 
Det understreker at forbedringstakten har økt gjennom hele året og mest i 2. halvår, som et tegn 
på at fremgangen har blitt tydeligere måned for måned i 2015.  
 
En betydelig del av innsatsen har vært rettet mot pasienter som har ventet aller lengst på oppstart 
helsehjelp ved somatiske poliklinikker. Fra januar 2012 til januar 2016 er denne gruppen redusert 
fra 19.000 til 2.000 pasienter, ved at det er ryddet i ventelistene samtidig som flere pasienter har 
fått sin helsehjelp påstartet. Bare i det siste året er antall pasienter som har ventet over ett år på 
utredning eller behandling mer enn halvert – fra 5.770 til 1.984. Både i dette arbeidet og ellers i 
prosjektet har Kontoret for fritt sykehusvalg (nå Velg behandlingssted) vært til stor hjelp for 
pasientene og helseforetakene/sykehusene.  
  
Analyser viser at innsatsen rettet mot pasienter med lengst ventetid (med ventetid over ett år) har 
gitt et vesentlig bidrag til fjorårets forbedring av ventetidene. Således har arbeidet med å forbedre 
utnyttelsen av kapasitet og ressurser kommet alle ventende til gode.    
 

Vurdering av gjenstående og nye utfordringer  
Prosjektet har hele tiden arbeidet bredt for å nå flest mulig med råd om konkrete tiltak, deling av 
erfaringer og annen støtte til helseforetakenes/sykehusenes og poliklinikkenes eget arbeid. Via 
god forankring av felles mål har RHF-ledelsen også sikret høyt ledelsesmessig fokus i 
helseforetakene og på sykehusene. Siden det er de somatiske fagområdene som har hatt de største 
utfordringene, har prosjektet fram til nå lagt hovedvekten av innsatsen her. Samtidig har ledelsens 
oppfølging og bl.a. tiltakene knyttet til det pasientadministrative arbeidet bidratt til positiv 
utvikling innen alle tjenesteområder. Det vil i det videre arbeidet fortsatt bli lagt vekt på høyt 
ledelsesmessig fokus i helseforetakene, samtidig som alle tjenesteområder vil bli mer eksplisitt 
inkludert i arbeidet. 
  
Innsatsteamets bistand til utvalgte poliklinikker med særlig store utfordringer har gitt til dels svært 
gode resultater. Til nå har 19 poliklinikker mottatt dette tilbudet fra prosjektet, og effekten har 
vedvart ved de fleste enhetene etter at teamet har fullført sin støtte. Erfaringene fra de første 
poliklinikkene har også gitt betydelig læring for teamet og prosjektet. Det vil fortsatt bli benyttet 
innsatsteam i det videre arbeid, og det vil bli inkludert flere aspekter som teamet skal fokusere på. 
Samtidig vil fokus på erfaringsoverføring fra innsatsteamet og til hele foretaksgruppen bli 
intensivert. Dette henger sammen med et tiltak som er under forberedelse i delprosjekt opplæring 
og erfaringsoverføring. Her arbeides det med metoder for systematisk læring slik at de samlede 
erfaringene fra tilgjengelighetsprosjektet kan implementeres i hele foretaksgruppen.  
 
Som et nytt tiltak denne høsten har prosjektet samlet de regionale fagmiljøene innen de 
fagområdene som har størst utfordringer med ventetider og fristbrudd. Målsettingen har vært å 
bruke fagfeltets egne utfordringer og erfaringer for å komme fram til målrettede tiltak som hele  
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foretaksgruppen kan bruke innen de aktuelle fagområdene. Møteseriene er avsluttet, tiltakslistene 
er oppsummert og blir nå kvalitetssikret før de sendes alle helseforetakene og sykehusene. Fokus 
for 2016 vil være gjennomføring av tiltakene.  
 
I prosjektet har en forsøkt å balansere prioriteringen av de nyhenviste i forhold til behovet for å 
gi faglig forsvarlig oppfølging til de pasientene som allerede er inne i et pasientforløp i 
spesialisthelsetjenesten. Gjennom arbeidet har prosjektet avdekket at det er svært mange 
pasienter som venter lengre på sine kontroll- og behandlingstimer på poliklinikkene enn de er 
forespeilet. Det er betydelig overlapp mellom størrelsen på denne utfordringen og de øvrige 
utfordringene med ventetider og fristbrudd. Innsatsen for å fjerne alle langtidsventende må og vil 
fortsatt ha høy oppmerksomhet, men ved at det allerede er langt færre som har ventet lenge, kan 
en nå gi høyere prioritet til arbeidet med å redusere antall pasienter som venter lengre enn 
planlagt på sine kontroll- og behandlingstimer.  
 
Lovendringene med nye pasientrettigheter fra 1. november 2015 har hatt stort fokus høsten 2015, 
og vil fortsatt gi betydelige utfordringer. En viktig endring er at alle pasienter som nå gis tilbud 
om helsehjelp i spesialisthelsetjenesten får samme rett, hvilket betyr at alle skal gis en frist for når 
helsehjelpen senest skal være påstartet. I somatikken var det fram til 1. november 2015 slik at kun 
50-60 % av henvisningene ga pasientene «rett til nødvendig helsehjelp» med en lovbestemt frist 
for når helsehjelpen senest skulle være påstartet. Denne andelen vil nå gradvis øke til 100 %, etter 
hvert som tidligere «behovspasienter» har fått helsehjelpen påstartet. Dette gjør det vanskelig å 
forutsi hvordan antall og andel fristbrudd vil utvikle seg utover i 2016. Videre innebærer 
lovendringene at dersom en institusjon ikke klarer å innfri fristen, selv eller ved andres hjelp, er 
det nå helseforetaket/sykehuset som har ansvar for å melde fristbruddet til HELFO. I tillegg 
innebærer de nye prioriteringsveilederne at enkelte fagområder blir særskilt utfordret, vet at det er 
store pasientgrupper som nå er blitt rettighetspasienter og som til dels har fått korte frister for når 
helsehjelpen skal være påstartet. Samlet sett betyr dette at foretaksgruppen fortsatt vil ha stor 
oppmerksomhet på fristbrudd i 2016. 
 
Fra 1. januar 2016 er det inngått nye rammeavtaler mellom RHF-ene og 
Legeforeningen/Psykologforeningen knyttet til avtalespesialistene. Disse rammeavtalene legger til 
rette for egne samarbeidsavtaler mellom avtalespesialistene og helseforetakene, og åpner for at 
avtalespesialistene kan få en mer aktiv rolle i arbeidet lokalt i sykehusområdene.  
 

Samlet vurdering og videre arbeid i 2016 
Det er viktig å understreke at det er i helseforetakene og sykehusene at resultatene skapes. På 
denne bakgrunn har RHF-prosjektets mål vært å bistå helseforetakene/sykehusene med å 
forbedre arbeidsrutiner og ressursutnyttelsen for å sikre resultater. At ledelsen på alle nivåer har 
hatt en tett og løpende oppfølging av måloppnåelsen, har vært et viktig ledd i dette arbeidet.     
 
Prosjektarbeidet har bekreftet at det er et stort behov for mer plan- og ledelsesmessig fokus på 
poliklinisk drift. Hvert år er over 1 million av regionens innbyggere innom poliklinikkene og til 
sammen får pasientene utført drøyt 4 millioner konsultasjoner der. I tillegg kommer ca. 1,8 mill. 
konsultasjoner hos regionens avtalespesialister. Det betyr at logistikken er svært utfordrende, og 
at logistikk-kompetanse og gode arbeidsverktøy er helt nødvendig. Mange faggrupper er involvert 
i arbeidet, og både i helseforetakene/sykehusene og i prosjektet har en synliggjort betydningen av 
merkantilt personell i disse prosessene. Samtidig er det en utfordring at legenes tjenesteplaner 
oftest omfatter både poliklinisk arbeid, døgn- og dagbehandling. Dette er særlig framtredende i de 
kirurgiske fagområdene, der det også handler om en godt planlagt og koordinert bruk av   
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operasjonsstuer og personellgrupper tilknyttet disse. Det er tilsvarende for de fleste 
spesialistpoliklinikker der det er behov for spesialrom og utstyr. 
 
Gjennom prosjektet har en villet påvirke driften ved poliklinikkene fra mange innfallsvinkler og 
med ulike arbeidsmetoder. Parallelt har sykehusene møtt mange av de samme utfordringene i 
arbeidet med pakkeforløp kreft, og disse arbeidene har utløst gjensidige synergier. Det er derfor 
grunn til å satse videre på disse konkrete forbedringsarbeidene, også for at de skal gi 
ringvirkninger i helseforetakene/sykehusene. En ser at bedre ledelse og drift med mer 
systematikk både gir kortere ventetider og færre fristbrudd, i tillegg til andre positive effekter både 
for pasientene og de ansatte.  
 
Tilgjengelighetsprosjektet har brukt en detaljert oppsummering av erfaringene fra 2015 i arbeidet 
med prioritering av planer, opplegg og tiltak for 1. halvår 2016.   
 
Samtidig har det vært viktig å se fjorårets initiativer i sammenheng med årets mål i 
oppdragsdokument 2016 fra Helse- og omsorgsdepartementet. Her er 3 overordnede styringsmål 
for 2016 satt, hvorav et overordnet mål er: 

Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelse.  
 
Under dette overordnede målet er det satt følgende mål for 2016: 

• Gjennomsnittlig ventetid er under 65 dager 
• Ingen fristbrudd 
• Andel kreftpasienter i et pakkeforløp er minst 70 % 
• Variasjonen i effektivitet og kapasitetsutnyttelsen mellom HF er redusert 
• Variasjonen i gjennomsnittlig liggetider innenfor fagområder er redusert 
• Variasjonen i andel dagbehandling innenfor fagområder er redusert 

 
Variasjonen i effektivitet og kapasitetsutnyttelse mellom HF vil være gjenstand for et eget 
prosjektarbeid og dette vil også inkludere oppfølging av Riksrevisjonens rapport fra 2015 som har 
pekt på et behov for bedre styring av pleieressursene.  
 
Øvrige mål listet over vil inngå i en videreføring av prosjektet. Fokus vil være ventetider og 
variasjon og det vil av denne grunn vurderes om prosjektet skal skifte navn. I tillegg til målene 
over vil også arbeidet med langtidsventende, pasientadministrativt arbeid og fagspesifikt arbeid 
inngå. Opplæring og erfaringsoverføring, samt analyser og benchmarking vil fortsette som egne 
innsatsområder, men nå som tverrgående funksjoner som vil understøtte øvrige delprosjekter.  
 
Et annet overordnet mål i oppdragsdokument 2016 fra Helse- og omsorgsdepartementet er: 
Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.  
Dette betyr at prosjektet for 2016 vil ha et tydelig mål om å dekke alle tjenesteområder. 
 
Prosjektet vil på denne bakgrunn ha følgende fokusområder i 2016: 

• Effektivitet i poliklinikkene inklusive langtidsplanlegging. Her vil arbeidet med ventetider og 
fristbrudd bli videreført. Samtidig vil det bli vektlagt en planleggingshorisont på 
poliklinikkene på minst 6 måneder, hvilket er grunnlaget for timetildeling samtidig med at 
pasientene får svar på henvisningen. 
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• Fagspesifikt arbeid. Her vil arbeidet knyttet til reduksjon av variasjon innen spesifikke 
fagområder inngå, også knyttet til fagområder med store utfordringer med ventetider og 
fristbrudd. Her vil en søke felles tiltak, som for eksempel utvikling av regionale 
retningslinjer for poliklinisk oppfølging/kontroller for enkelte diagnosegrupper. 

• Langtidsventende. Her vil arbeidet med langtidsventende videreføres med fokus på å utnytte 
kapasiteten i hele regionen, bl.a. ved hjelp av Velg behandlingssted. I tillegg vil arbeidet 
med å redusere antall pasienter som venter lengre enn planlagt på sine kontroll- og 
behandlingstimer inngå. 

• Pasientadministrativt arbeid. Her vil arbeidet med gode og riktige pasientadministrative 
rutiner videreføres. Dette er avgjørende for å sikre god logistikk på poliklinikkene og for å 
ha god oversikt over ventelister og pasientforløp. 

• Pakkeforløp. Her vil videre arbeid med å sikre måloppnåelse knyttet til pakkeforløp inngå. 
Det vil være fokus på at alle aktuelle pasienter blir inkludert i pakkeforløp, flaskehalser og 
forløpstider slik at en unngår unødvendig venting. 

 
Opplæring og erfaringsoverføring, samt analyser og benchmarking vil som redegjort for over 
være tverrgående funksjoner som vil understøtte hele prosjektet. 
 
Prosjektet vil organiseres som et ordinært prosjekt med egen styringsgruppe som vil rapportere 
til ledergruppen i det regionale helseforetaket. Brukerrepresentant og konserntillitsvalgte vil bli 
inkludert i styringsgruppen sammen med enkelte fagdirektører ved noen av helseforetakene i 
regionen. 
 
 
3. Administrerende direktørs anbefaling 
 
Administrerende direktør har gitt høy prioritet til arbeidet med ventetider og fristbrudd i 2015, 
både gjennom ledelsesmessig fokus inklusive at ventetider og fristbrudd har vært helt sentrale 
elementer i oppfølgingen av helseforetakene/sykehusene og gjennom etableringen av et eget 
Tilgjengelighetsprosjekt med avsatte ressurser.  
 
Administrerende direktør vil peke på at helseforetakene og sykehusene har hovedæren for de 
gode resultatene i 2015. Samtidig sikret det regionale foretaket en tidlig og god forankring av 
prosjektarbeidet i foretaksgruppen. Gode analyser og benchmarking-data ga grunnlag for 
målrettede tiltak fra ulike innfallsvinkler. I tillegg har arbeidet med pakkeforløp for kreftpasienter 
gitt klare synergi-effekter.   
 
Med formål å sikre varige effekter og resultater, innstiller administrerende direktør på at hele 
foretaksgruppen fortsatt gir arbeidet med ventetider og fristbrudd høy prioritet i 2016. Samtidig 
er det behov for å utvidet prosjektets fokusområder til også å gjelde pakkeforløp og klinisk 
variasjon. Dessuten er det behov for å samle prosjektets ressurser og sikre en strammere ledelse 
og drift av prosjektet, herunder etablering av en styringsgruppe hvor både brukere og 
konserntillitsvalgte får en plass.   
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Alle erfaringer fra prosjektarbeidet i 2015 vil utnyttes til å sikre best mulig resultater for 2016. Det 
samme gjelder erfaringer fra arbeidet med pakkeforløp. Når det gjelder klinisk variasjon vil 
prosjektet i første omgang konsentrere seg om enkelte fagområder, slik at det gjøres nødvendige 
prioriteringer og slik at erfaringer kan overføres nye fagområder. Analyser og benchmarking er 
avgjørende for gode resultater, og dette arbeidet vil styrkes som en tverrgående funksjon i 
prosjektet. Det samme gjelder erfaringsoverføring.  
 
Riksrevisjonen har i 2015 pekt på at det er behov for bedre styring av pleieressursene i 
spesialisthelsetjenesten. Administrerende direktør vil komme tilbake til hvordan dette skal følges 
opp og også omfatte arbeidet med redusert variasjon i ressursutnyttelse. Dette arbeidet må også 
forankres med helseforetakene, slik at en sikrer ledelsesfokus og en koordinert innsats. 
 
Administrerende direktør anbefaler at styret tar saken om status og videre planer for arbeidet 
med ventetider og fristbrudd til orientering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trykte vedlegg: 

• Ingen 
 
Utrykte vedlegg: 

• Ingen 
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