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OPPSUMMERING 

De fire regionale helseforetakene fikk i oppdragsdokumentet 12.januar 2016 i oppgave å 
etablere indikatorer som måler kapasitetsutnyttelse og effektivitet i spesialisthelsetjenesten, 
samt identifisere fagområder som skal gis styringsmessig prioritet. Dette arbeidet ble startet i 
2015 og ledet av Helse Vest RHF. Helse Sør-Øst RHF fikk oppdraget med å lede arbeidet videre.   

Sammen har de fire regionene dannet en arbeidsgruppe – Nasjonalt forum for 
indikatorutvikling og metodeutvikling (NFIM), med representanter fra de regionale 
helseforetakene og Helsedirektoratet.  

Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i oppdraget som ble gitt i 2015 [referanse 1] som ble 
ledet av Helse Vest RHF, og arbeidet for å identifisere indikatorer og fagområder i tråd med 
oppdragsdokumentet for 2016; redusere unødvendig venting og variasjon i 
kapasitetsutnyttelsen. 

Arbeidsgruppen har gjennom seks møter definert et sett utvalgte indikatorer og fagområder 
samt hvordan metodeutvikling og erfaringsoverføring mellom regionene skal ivaretas. Dette 
arbeidet er grunnlaget for leveransen til Helse- og omsorgsdepartementet 1. juni 2016.  

Arbeidsgruppen har i første omgang identifisert 9 indikatorområder som på ulik vis skal 
beskrive kapasitet, effektivitet og ressursutnyttelse innen spesialisthelsetjenesten. Disse 9 
indikatorområdene er strukturert rundt pasientens møte med helsetjenesten slik at de til 
sammen beskriver det komplekse bildet for hvordan områder av spesialisthelsetjenesten drives. 
Noen av indikatorene kan beskrives som driverindikatorer, mens andre er mer målrettede 
indikatorer.  

Arbeidsgruppen foreslår at 5 av disse indikatorområdene kan tas inn i styringsmessig oppfølging 
fra 2. halvdel 2016, gitt at tilfredsstillende rapportering og datakvalitet, definisjon og 
publiseringsløsninger fra Helsedirektoratet er på plass. 

Indikatorene som anbefales tatt inn i styringsmessig oppfølging 2016 er: 

 Henviste - antall nyhenviste per 1 000 innbyggere og andel nyhenvisninger av totale 
henvisninger ved sykehus 

 Ikke rett til helsehjelp (avslåtte/avviste) - antall henvisninger som ikke gis rett til 
helsehjelp pr 10 000 innbyggere og andel henvisninger som ikke gis rett til nødvendig 
helsehjelp 

 Kontroller – antall kontroller pr 1 000 innbyggere og andel kontroller i forhold til 
utredning og behandling. I første omgang skal indikatoren gjelde for fagområdet 
ortopedi, men det skal utredes om indikatoren også er aktuell for fagområdet psykisk 
helsevern.  

 Tentativ tid til kontakt – nyhenviste pasienter og pasienter i forløp der planlagt dato for 
kontakt er overskredet  

 Ambulant virksomhet – antall ambulante konsultasjoner pr 10 000 innbyggere og andel 
ambulante konsultasjoner 

 

For de resterende indikatorene vil videreutvikling av indikatorer inngå i det videre arbeidet 
frem mot ny leveranse 1. november 2016 og videre i 2017. Arbeidsgruppen oppfatter 
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oppdraget som et langsiktig og kontinuerlig utviklingsarbeid for å bedre effektivitet og kapasitet 
i spesialisthelsetjenesten. 

Arbeidsgruppen har i tråd med oppdraget valgt å rette indikatorene inn mot spesifikke 
fagområder som ble identifisert i arbeidet i 2015. Dette vil gjøre oppfølging av indikatorene 
innen de valgte fagområdene enklere. Fagområdene som er valgt ut er ortopedi og psykisk 
helsevern. 

Arbeidsgruppen mener også at det er viktig å se kapasitet og effektivitet i lys av utviklingen i 
liggetid og dreining fra døgn til dag der flere pasienter får poliklinisk behandling. 
Sammenligninger nasjonalt og internasjonalt er viktige i denne sammenheng.   

Arbeidsgruppen har også samarbeidet med regionale innsatsledere som arbeider med 
systematisk kvalitetsforbedringsarbeid i helseforetakene. Sammen skal de arbeide med å 
utveksle erfaringer og metodikk/konsept i forbedringsarbeidet på tvers av helseregionene, 
jamfør siste punkt i oppdragsdokumentet1. Hensikten med å knytte dette arbeidet mot 
indikatorarbeidet er at indikatorene som blir valgt ut skal være med som «verktøykasse» og 
understøtte det regionale arbeidet med å bedre effektivitet og redusere ventetider. 

Prosessen er initiert som et arbeid på bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet. På grunn 
tidsrammen til første leveranse (1.6.16) ble det besluttet å benytte eksisterende interregionale 
fag-/HR-/økonomidirektørmøter som forankringsfora og ikke etablere en prosjektorganisering 
med egen styringsgruppe. For å sikre ytterligere forankring ble det opprettet en interregional 
referansegruppe bestående av representanter fra brukerutvalg og konserntillitsvalgte. I 
perioden har det blitt rapportert om organisering og fremdrift samt innhold i leveransen til de 
interregionale fag-/HR/-økonomidirektørene.  

Arbeidet ledes av Helse Sør-Øst RHF i 2016, men arbeidsgruppen vil foreslå at ledelse av det 
videre arbeidet går på rundgang mellom regionene. Det er videre ytret ønske om at fremtidig 
arbeid prosjektorganiseres med en styringsgruppe.  

Etter overlevering av første leveranse til Helse- og omsorgsdepartementet vil arbeidsgruppen i 
samarbeid med de interregionale fag-, HR- og økonomidirektører evaluere arbeidet med særlig 
fokus på struktur og prosess samt avgrensing mot andre tilgrensende «indikatorprosjekter». 
Det vil være viktig   å sikre bedre forankring mot brukere, tillitsvalgte samt de interregionale 
fag-, HR- og økonomidirektørene. I tillegg vil det vurderes om det videre arbeidet skal 
prosjektorganiseres med en egen styringsgruppe. 

  

                                                 
1 Helse Sør-Øst RHF skal lede arbeidet med å identifisere fagområder, etablere indikatorer og identifisere 

prosedyrer/pasientforløp på tvers av regioner. Helse Sør-Øst RHF skal fra og med 2016 også lede nettverket for å fremme 

metodeutvikling på tvers av regionale helseforetak, jf. krav om etablering av slikt nettverk i revidert oppdragsdokument 2015.  
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1 INNLEDNING 
 
De fire regionale helseforetakene fikk i oppdragsdokumentet 12.januar 2016 i oppgave å 
etablere indikatorer som måler kapasitetsutnyttelse og effektivitet i spesialisthelsetjenesten, 
samt identifisere fagområder som skal gis styringsmessig prioritet.  Dette arbeidet ble startet i 
2015, gjennom oppdraget i tilleggsdokument av 30.6.15. Oppdraget ble ledet av Helse Vest 
RHF. De fire regionale helseforetakene samarbeidet om flere prosesser og tiltak i tillegg til at 
hver region rapporterte og redegjorde for prosesser i egen regionen. Det ble besluttet at det 
skulle leveres et todelt svar på oppdraget: 
 

1. Del en med felles redegjørelse fra de fire regionale helseforetakene på de punkter det 
var forventet samarbeid om prosesser og resultatleveranser 

2. Del to der hver region redegjorde for status i egen region på de punkter der dette var 
forventet 

 
På bakgrunn av denne leveransen gav Helse- og omsorgsdepartementet en presisering av 
oppdraget for 2016. Helse Sør-Øst skulle lede og fortsette på arbeidet som gjort i 2015. 
 
Oppdragsdokumentet 2016 omtaler følgende punkter: 

 Ventetid – identifisere fagområder med mange ventende og/eller lang ventetid som gis 
styringsmessig prioritet 

 Kapasitetsutnyttelse og effektivitet – etablere et sett av indikatorer som måler 
kapasitetsutnyttelse og effektivitet som muliggjør sammenlikning på tvers av sykehus og på 
tvers av regioner  

 Variasjon liggetid og andel dagbehandling – systematiske sammenligninger mellom 
sykehus av gjennomsnittlig liggetid og andel dagbehandling for utvalgte 
prosedyrer/pasientforløp   

 
Arbeidet er forankret i gitt mandat [referanse 2] og følgende overordnede prinsipper er lagt til 
grunn; 

 Analyser av årsaker til variasjon i ventetid, kapasitetsutnyttelse og effektivitet mellom 
regioner, sykehus og sykehusavdelinger 

 Utvikling av indikatorer som egner seg til benchmarking mellom operative enheter, for 
eksempel poliklinikk, sengepost og operasjonsenhet, knyttet til variasjon i ventetid, 
kapasitetsutnyttelse og effektivitet, på ulike nivåer 

 Hvordan analyser og indikatorer knyttet til variasjon kan understøtte eierstyring og 
ledelsesbeslutninger samt bidra til å avdekke avvik og identifisere korrigerende tiltak   

 
En rekke av styringskravene er prosessorienterte forventninger/krav der de regionale 
helseforetakene i første omgang skal beskrive hvilke tiltak som skal gjennomføres og hvordan 
man på tvers av regionene kan bidra til læring og erfaringsoverføring.  
 

1.1 Forståelse og tilnærming av oppdraget 

I arbeidet med å svare opp oppdragene har regionene lagt vekt på følgende:  

 Komme frem til en felles forståelse av oppdraget og utforme mandat for videre 
arbeid 
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 Bli enige om tilnærming og arbeidsform i den videre prosessen 

 Identifisere primær- og sekundæroppgaver iht første leveranse (1.6.16) og andre 
leveranse (1.11.16) til Helse- og omsorgsdepartementet 

 Identifisere aktuelle indikatorer og fagområder som det skal arbeides med fremover 
iht til leveranser definert av Helse- og omsorgsdepartement 

 
Helse Nord RHF har i oppdragsdokumentet 2016 fått i oppdrag å lede et arbeid for å identifisere 
indikatorer for å måle uberettiget variasjon i forbruk av helsetjenester2. I arbeidet med å måle 
uberettiget variasjon i forbruk av helsetjenester har Helse Nord RHF bedt arbeidsgruppen om 
innspill. Arbeidsgruppen finner det både formålstjenlig og nødvendig å integrere disse to 
oppdragene og vil foreslå et nært samarbeid basert på at et arbeid for å bedre 
kapasitetsutnyttelsen og øke effektiviteten bør sees i sammenheng med hvorvidt kapasiteten er 
avstemt etter behovet for tjenesten. 
 
Arbeidet skal rapportere til Helse- og omsorgsdepartementet to ganger i løpet av 2016 – 1. juni 
2016 og 1. november 2016. Første leveranse vil inneholde et utvalg av indikatorer innenfor 
definerte fagområder for styringsmessig oppfølging fra og med andre halvdel 2016. 
 
Noen av de regionale helseforetakene har mulighet til å levere på flere av indikatorene utover 
de 5 som inngår i leveransen av 1. juni 2016, men det er enighet om at det leveres på et likt 
grunnlagt i henhold til utvalgte indikatorer for første leveranse og videre plan, da dette er et 
pågående arbeid med å samstemme definisjoner, datagrunnlag og indikatorframvisning. 
Tabellene i kapittel 5 (indikatorer) viser hvor de ulike regionale helseforetakene per i dag står i 
forhold til de ulike indikatorene. 
 
I et bredt endrings- og forbedringsarbeid bidrar ulike styringsindikatorer på et overordnet nivå 
til å øke kunnskapsgrunnlaget. Dette vil være ett av flere elementer av verdifull 
styringsinformasjon som er nødvendig for endrings- og forbedringsarbeid på operativt nivå i 
helseforetakene. Selv om man har et felles datagrunnlag er det viktig å bruke ulike kanaler og 
innhold for distribusjon av styringsinformasjon ut til organisasjon. Noen av indikatorene vil kun 
gi mening på et overordnet eller operativt nivå, mens andre kan brytes ned fra topp til laveste 
nivå. Dette er nærmere beskrevet i leveransedokumentets kapittel 5. 
 
Arbeidsgruppen oppfatter oppdraget som et langsiktig og kontinuerlig utviklingsarbeid for å 
bedre effektivitet og kapasitet i spesialisthelsetjenesten. Det er derfor lagt opp til et lengre 
utviklingsløp der arbeidet knyttet til å utvide rapporteringen i NPR-meldingen og ulike 
pasientdatasystemer er noen av de viktige grepene som gjøres for å få god kvalitet på de 
indikatorene som er valgt ut.  
 
 
 

                                                 
2 «De regionale helseforetakene skal i fellesskap identifisere indikatorer for å måle uberettiget variasjon i forbruk av 

helsetjenester for et utvalg av prosedyrer innen 1. november 2016. Det bør velges prosedyrer som utføres hos mange 
helseforetak. De utvalgte indikatorene og prosedyrene skal gis styringsmessig prioritet fra 2017. Helse Nord RHF skal lede 
arbeidet» (Fra oppdragsdokument 2016). 
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2 ORGANISERING 
 
Det er dannet en arbeidsgruppe, Nasjonalt forum for indikatorutvikling og metodeutvikling 
(NFIM)med representanter fra de fire regionale helseforetak og Helsedirektoratet. Medlemmer 
innmeldt til arbeidsgruppen fra de regionale helseforetak: 
 

Helse Nord: 
Jan Norum, spesialrådgiver 
Paul Hjemås, kvalitetssjef 
Line Grongstad Strømhaug, regional innsatsleder 
(Arpad Totth, spesialrådgiver) 
 
Helse Midt: 
Linda Midthun, spesialrådgiver analyse 
Nina Margrethe Pedersen, spesialrådgiver HR 
Henrik Sandbu, spesialrådgiver samhandling 
 
Helse Vest: 
Hege Fjell Urdahl, leder analyseseksjon 
Marthe Bale, rådgiver Helseatlas v/ Helse Førde 
Hilde B. Christiansen, HR-direktør 
(Finn-Olav Mjærum, programleder «Alle Møter») 
 
Helse Sør-Øst: 
Ole Tjomsland, direktør helsefaglig analyse (leder) 
Lars Rønning, analysesjef 
Daniel Nguyen, spesialrådgiver helsefaglig analyse 
Thomas Vestre Hansen, spesialrådgiver helsefaglig analyse 
 
Helsedirektoratet har vært representert ved: 
Lars Rønningen, seniorrådgiver avdeling økonomi og analyse 
Julia Nemeth, seniorrådgiver avdeling norsk pasientregister 

 
I sammensetning av arbeidsgruppen har det vært fokus på å ha tilgang til kompetanse innenfor 
relevante områder som økonomi, fag og HR. I tillegg har gruppen representanter fra de 
regionale innsatsteamene som arbeider aktivt inn mot helseforetakene for å forbedre kvalitet 
og redusere ventetid og fristbrudd.  
 
På grunn av opplevde korte tidsfrister til første leveranse har de regionale helseforetakene 
besluttet å bruke eksisterende interregionale fag-/HR-/økonomidirektørmøte som 
forankringsfora. I tillegg er det opprettet en interregional referansegruppe bestående av to 
representanter fra brukerutvalg og to konserntillitsvalgte. Før leveranse til Helse- og 
omsorgsdepartementet vil saken behandles og godkjennes i møtet mellom de administrerende 
direktørene i de fire regionale helseforetakene.  
 
Arbeidsgruppen vil umiddelbart etter overlevering av første leveranse evaluere arbeidet. Dette 
med særlig fokus på avgrensing mot andre etablerte regionale og nasjonale prosjekter, med 
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tanke på organisering av arbeidet for å sikre bedre forankring mot brukere, tillitsvalgte samt de 
interregionale fag-, HR- og økonomidirektørene. 
 
Skissen nedenfor viser organiseringen av oppdraget: 
 

 
Figur 1 - Organisering 

 
Organiseringen beskriver samarbeidsflater med regionale innsatsteam og andre pågående 
initiativer samt forankring- og styringsflater mot etablerte fora. Det er ytret et ønske om at 
fremtidig arbeid prosjektorganiseres med en styringsgruppe.  

Arbeidsgruppen har også samarbeidet med regionale innsatsteamledere som arbeider med 
forbedringsarbeid ute i helseforetakene. Arbeidsgruppen har ansvaret for å legge rammer for 
hvordan man kan utveksle erfaringer og metoder i innsatsarbeidet mellom regionene. 
Nedenstående tabell viser aksjons-/milepælspunkter for arbeidsgruppen i 2016. 
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14. mars 2016 Orientering om nettverkets sammensetning, mandat og videre 
arbeid i det interregionale AD-møtet, fagdirektørmøtet og HR-
direktørmøtet. 

22. april 2016 Fremlegge arbeidet for innspill i interregional referansegruppe 
(BU/KTV). 

25/27. april 2016 
og 12. mai 2016 

Fremlegge utarbeidet forslag for innspill i det interregionale 
fagdirektørmøtet, HR-direktørmøtet og økonomidirektørmøtet. 

23. mai 2016 Orientere om status og godkjenning av leveranse i det interregionale 
AD-møtet. 

1. juni 2016 Rapportering til HOD om indikatorutvalg og handlingsplan for videre 
utvikling. 

2. halvdel 2016 Videreutvikling av indikatorer og fagområder, samt publisering av 
indikatorer gjennom Helsedirektoratets publiseringsverktøy. Dette 
forutsetter at indikatorer og fagområder er tidsnok definert.   
Samarbeid mellom innsatsteamene i de regionale helseforetakene 
for å dele erfaringer og metoder i forbedringsarbeidet ute i 
helseforetakene. 

1. november 2016 Rapportering til HOD om utvidet og revidert indikatorsett, 
fagområder og behandlingsprosedyrer.  
Vurdering av egnetheten av data fra nasjonalt KPP-prosjekt inn i 
arbeidet til arbeidsgruppen. 

Figur 2 - tidsplan 

2.1 Avhengigheter og samarbeidende prosjekter 

Det legges til grunn at arbeid med å utvikle og identifisere indikatorer og fagområder for å 
redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen har et langsiktig perspektiv, 
og at ansvaret for å lede nettverket såldes bør gå på omgang mellom de regionale 
helseforetakene. Helse Sør-Øst RHF har fått i oppgave å lede arbeidet i 2016. Helsedirektoratet 
ved Norsk pasientregister deltar i arbeidet. Det vil være viktig for arbeidets videre fremdrift å 
definere prosjektets grenseflate mot andre pågående indikatorprosjekter som: 

 Forvaltningsforum som er etablert mellom de regionale helseforetakene og Norsk 
pasientregister. Forumet er et samarbeidsorgan for utveksling av pasientdata mellom 
Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene basert på all datainnsamling ved 
NPR-meldingen.  

 Fagråd for resultattjenester  

 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 

 SKDE/Helseatlas 
 

Det er en forutsetning for indikatorvalgene at det baseres på eksisterende datakilder. 
Målsetningen er at flest mulig indikatorer kan baseres seg på NPR-meldingen. Det arbeides 
derfor i arbeidsgruppen med å inkludere flere dataelementer i de årlige revisjonene til Norsk 
pasientregister. Noen av indikatorene vil foreløpig måtte basere seg på direkte uttrekk fra 
pasientsystemene. Her vil det arbeides med å komme med både generiske og spesifikke 
beskrivelser av indikatordefinisjonen for å sikre mest mulig sammenlignbarhet. 
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Arbeidsgruppen vil på bakgrunn av indikatorvalg og definisjon/operasjonalisering av dette 
komme med konkrete bestillinger til Norsk pasientregister. Det vil i det videre arbeidet være et 
samarbeid med Helsedirektoratet om formen på rapportering og publisering av indikatorene til 
ulike mottakere i helsetjenesten.   
 
Videre har det nasjonale prosjektet «Publisering av nasjonale data for forbruk og variasjon i 
helsetjenester innen spesialisthelsetjenesten» tatt initiativ til å opprette samarbeid med 
arbeidsgruppen. Prosjektet har som målsetning å tilgjengeliggjøre og publisere nasjonale data 
for forbruk og variasjon i helsetjenesten. De nasjonale dataene er hentet fra 
spesialisthelsetjenesten, inkludert henvisninger til/fra tjenesten, og har som formål å bidra til 
størst mulig gjenbruk av data fra en felles kilde samt å gi tilgang til analyse og benchmarking3.  
 
Arbeidsgruppen må også sees i sammenheng med prosjektet som arbeider med utvikling av 
indikatorer til Helsenorge.no, samt arbeidet med rapportering av styringsdata fra 
Helsedirektoratet til Helse- og omsorgsdepartementet. Det tas sikte på at publiseringsplanene 
for begge prosjektene blir koordinert med dette arbeidet. 
  

                                                 
3 https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Link/?shortLink=71gz8fbhfn7w7gjue5e8x9cynh 
 

https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Link/?shortLink=71gz8fbhfn7w7gjue5e8x9cynh
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3 VALG AV FAGOMRÅDER FOR STYRINGSMESSIG OPPFØLGING 
 

I henhold til oppdraget har arbeidsgruppen valgt følgende fagområder for prioritering i 
styringsdialogen mellom Helse- og omsorgsdepartementet og de regionale helseforetakene: 

 Ortopedi  

 Psykisk helsevern  
 
Begrunnelse for valget av disse to fagområdene beskrives i kapitlene under. Valg av spesifikke 
fagområder vil gjøre det lettere for oppfølging og det er større mulighet for å spisse 
indikatorene mot de aktuelle fagområdene. 
 
Indikatorene som legges fram av arbeidsgruppen skal, sammen med kunnskap om liggetid og 
andel dag- og døgnbehandling, brukes til å påvise variasjon og finne tiltak for å redusere denne 
variasjonen innenfor disse ulike fagområdene.  
 

3.1 Tilnærming til valg av fagområdet psykisk helsevern 

Det er flere grunner til at psykisk helsevern er interessant for styringsmessig oppfølging. 
Fagområdet har, sammen med tverrfaglig spesialisert rusbehandling, blitt fremhevet som 
nasjonale, helsepolitiske satsningsområder. Dette er bl.a. synliggjort gjennom målet i 
prioriteringsregelen om høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling enn for somatikk. 
 
En hovedutfordring innen fagområdet psykisk helsevern er at datagrunnlaget for virksomheten 
ikke er tilfredsstillende nok på et lavt enhetsnivå, og derfor ikke gir et godt grunnlag hverken for 
innsyn i kvalitet, kapasitetsutnyttelse eller variasjon i praksis og organisering av tjenesten.  
 
Tjenesten er uttalt tverrfaglig, noe som gjør det interessant å se på både organisasjons- og 
praksisvariasjon. Det er også en bredde i hva som anses å være beste praksis. Det er således 
behov for en nærmere gjennomgang av fagfeltet for å kunne identifisere både subgrupper av 
diagnoser og prosedyrer det vil kunne være formålstjenlig å monitorere.  
 
Gjennom å løfte fagområdet fram som et satsningsområde for indikatorer og metodearbeid 
innen effektivitet, kapasitet og ressursutnyttelse håper arbeidsgruppen at kvaliteten og 
bevisstheten rundt dataregistrering kan løftes betydelig opp. Sammen med en eventuell 
innføring av innsatsstyrt finansieringsmodell for fagfeltet vil dette gi et betydelig løft for 
datakvaliteten.  
 

3.2 Tilnærming til valg av fagområdet ortopedi 

Data fra SKDE har vist store variasjoner i forbruksrater av de vanligste dagkirurgiske inngrepene 
i Norge, herunder ortopediske, som ikke kan forklares med variasjon i sykelighet. Norsk 
Helseatlas viser at det er størst variasjon ved meniskoperasjon og skulderkirurgi. De regionale 
helseforetakene er kjent med at meniskoperasjoner gjennomføres på pasienter som i henhold 
til forskning ikke har god nytte av behandlingen, for eksempel pasienter over 50 år med 
begynnende artrose. Et nytt helseatlas, som i sin helhet er knyttet til fagområdet ortopedi, er 
under planlegging i Helse Førde på vegne av Helse Vest RHF. Dette vil gi ytterligere informasjon 
om en eventuell variasjon i forbruk innen de mest vanlige tilstander i ortopedi, sett ut fra 
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pasientens boområde. Gode kunnskapsgrunnlag innenfor området ortopedisk kirurgi er 
nødvendig for å kunne evaluere, harmonisere og planlegge et godt og likeverdig tilbud til 
pasientene.   
 
Det legges også til at ortopedi har vært et av de fagområdene som har hatt flest antall ventende 
pasienter og at ventetiden for visse inngrep har vært lang. De ulike regionale innsatsteamene 
har hatt ulike tilnærminger for å øke kapasitet og redusere ventetid med varierende resultater. 
Gjennom å utvikle indikatorer som kan understøtte arbeidet til innsatsteamene håper 
arbeidsgruppen at man enes om felles strategi og metodikk for å sikre enhetlige gode resultater 
for alle helseregionene. 
 

3.2.1 Andel dagbehandling/dagkirurgi og liggetid 

For fagområdet ortopedi er det også påvist store variasjoner i både andel 
dagbehandling/dagkirurgi og liggetid for de som blir innlagt.  
 
Ulike kriterier for utvelgelse av fagområde vil gi ulike kunnskapsgrunnlag til 
forbedringsarbeidet. Man kan hovedsakelig velge mellom ulike kombinasjoner av å se på: 
   

1. Pasientens hoved- og bidiagnoser 
2. Prosedyrer som er gjennomført under pasientens opphold 
3. Organisasjonsenheten som pasienten behandles ved under et gitt opphold 
4. Fagområdet som registreres på enten henvisnings- eller behandlingsepisode  
5. Sted 
6. Kvalitetsregisterdata 

 
Disse metodene vil gi veldig ulike populasjoner. I tabellen under er det gitt et eksempel fra 
området ortopedi.  
 

Kriterium Antall 
sykehusopphold* 

Hoved- eller bidiagnose (M--, S--, G54-G59, T0-T14, C40-C41):  231 103 

NCSP-prosedyrekode N— (Kapittel N, bevegelsesapparatet) 125 171 

NCSP-prosedyrekode N— (Kapittel N, bevegelsesapparatet) og 
samtidig hoved- eller bidiagnose (M--, S--, G54-G59, T0-T14, 
C40-C41): 

106 726 
 

Fagområde ortopedi (050) på opphold: 155 473 

Fagområde ortopedi (050) og samtidig hoved- eller bidiagnose 
(M--, S--, G54-G59, T0-T14, C40-C41): 

131 528 
 

• Det er 18 445 sykehusopphold som har en ortopedisk prosedyrekode uten at det 
er registrert ortopedisk hoved- eller bidiagnose 

• Det er 124 377 sykehusopphold som har en ortopedisk hoved- eller bidiagnose 
uten at det er registrert ortopedisk prosedyrekode 

• Det er 23 945 sykehusopphold som er registrert med fagområde ortopedi, men 
som ikke har registrert ortopedisk diagnose 

* Dagbehandling og døgnopphold (Aktivitetskategori3 = 1 og 2) 
Kilde: NPR konsesjonsbelagte data fra sykehusoppholdsfilen 2014 
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Figur 4 - Eksempler på differanser ved bruk av ulike seleksjonskriterier innen ortopedisk fagområde 

Det finnes et utgangspunkt for valg av populasjon for indikatoren «andel 
dagbehandling/dagkirurgi». Kriteriene er utarbeidet av Norsk Dagkirurgisk Forening, og kan 
gjenbrukes.  
 

Ortopediske prosedyrer for Dagkirurgi, utarbeidet av Norsk dagkirurgisk forening 

NGA11 Kneartroskopi 

NGD01, NGD11 Artroskopisk meniskreseksjon 

NBU, NCU, NDU, NFU, NGU, NHU Fjerne osteosyntesemateriell 

NH Fotoperasjoner 

NDM09, NDM19 Carpal tunnel 

NGM39 Bakercyste  

NDF02, NDF12 Dupuytrens kontraktur 

NGE35, NGE36, NGE45, NGE46 Korsbånd 

ABC Skiveprolaps 
Figur 5 - Ortopedi, prosedyrekoder for dagkirurgi 

Det vil på sikt bli nødvendig å se utover kun kirurgisk ortopedi, slik at all ortopedisk diagnostikk 
og behandling inkluderes. Arbeidsgruppen vil arbeide videre med å kartlegge spesifikke 
diagnoser og/eller prosedyrer for særskilt oppfølging.  
 

3.3 Gjennomsnittlig liggetid 

Fra 2010 til 2014 falt gjennomsnittlig liggetid for døgnopphold fra 4,7 til 4,3 dager. Omtrent 
halvparten av nedgangen i liggedøgn i perioden kom i 2012 med ny forskrift for kommunal 
betaling for utskrivningsklare pasienter. Pasienter som ikke overføres til annet sykehus før 
og/eller etter sykehusoppholdet har i gjennomsnitt noe kortere liggetid enn pasienter som blir 
overført. Gjennomsnittlig liggetid korrigert for overføringer mellom sykehus viste tilsvarende 
nedgang i femårsperioden, men var stabil siste år (Samdata 2014). 
 

 
Figur 6 – Samdata, gjennomsnittlig liggetid  

 

https://helsedirektoratet.no/statistikk-og-analyse/samdata
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Figur 7 – Samdata, gjennomsnittlig liggetid, tertial 

 
OECD tall viser imidlertid at gjennomsnittlig liggetid i Norge har vært relativt kort i forhold til 
andre land, og ble ytterligere redusert etter innføring av Samhandlingsreformen i 2012 (se figur 
kapittel 3.2 – gjennomsnittlig liggetid). Det er derfor viktig å ha tilgang til internasjonal data for 
benchmarking / evaluering av hvorvidt en ytterligere reduksjon i liggetid medfører uønskede 
følger, som for eksempel økning i uønskede reinnleggelser.  
 

3.4 Tilnærming til valg av ytterligere fagområder 

Bakgrunnen for valget av fagområdene psykisk helsevern og ortopedi var basert på ønsker og 
behov fra de regionale helseforetakene. Innen ortopedi var det allerede i gang omfattende 
prosjekter med gode data og resultater. Det var derfor viktig å synliggjøre dette arbeidet som 
eksempler på hvordan man kan bedre effektivitet og kapasitet. 
 
Ved utvidelse ønsker arbeidsgruppen å utarbeide klare kriterier for valg av nye fagområder for 
styringsmessig oppfølging. Kriteriene vil for eksempel være basert på om det er stor variasjon i 
ventetid og/eller fristbrudd, eller om det er stor variasjon i utnyttelse av kapasitet. I tillegg vil 
arbeidsgruppen også lytte til både fagmiljø og brukere for innspill til nye fagområder. For 
eksempel har representanter for brukerne påpekt at fagområdet øre-nese-hals er et område 
som det bør sees spesielt på, da det er stor spredning i både spesialister og ventetid for enkle 
utredninger for pasientgruppene innen dette fagområdet.      
 

3.5 Kvalitetsregistre 

Kvalitetsregistre inneholder nyttig informasjon for å sikre en effektiv behandling av god kvalitet. 
I det videre arbeidet vil det også være naturlig å trekke inn data fra ulike kvalitetsregistre i 
oppfølgingen/styringen av aktiviteten for å sikre en optimal kvalitet. Eksempler her er: Norsk 
register for leddproteser, nasjonalt hoftebruddregister, nasjonalt korbåndregister, nasjonalt 
kvalitetsregister for ryggkirurgi og norsk nakke og ryggregister.    
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4 INDIKATORER 
 

4.1 Indikatormål 

I tradisjonell målstyring har det vært fokusert på tydelige mål som skal sørge for at 
organisasjonen når sine mål gjennom tett oppfølging av målene. I helseforetakene har dette 
funnet sitt utrykk gjennom etablering av standardiserte målindikatorer som kan brytes ned fra 
topp til bunn i organisasjonen samt styring gjennom oppfølging av budsjettavvik.  
 
For enkelte områder, eksempelvis økonomiske mål, kan metodikken være velegnet, men for 
mer komplekse og sammensatte målbilder som økt tilgjengelighet, effektivitet og 
kapasitetsutnyttelse kan andre metoder for å sikre måloppnåelse være vel så egnet. I et bredt 
endrings- og forbedringsarbeid er ulike styringsindikatorer på et overordnet nivå kun ett av 
flere elementer av styringsinformasjon som er nødvendig for endrings- og forbedringsarbeid på 
operativt nivå i helseforetakene. 
 
Sterkt forenklet kan man utarbeide styringsinformasjon for å understøtte måloppnåelse i 6 
trinn: 

1. Identifisere og prioritere de viktigste fokusområder som kan bidra til ønsket endring 

(eksempelvis redusert ventetid) 

2. Vurdere tilnærming til fokusområder i forhold til tjenesteområder og/eller omsorgsnivå 

3. Inndeling i hensiktsmessig nivå både i forhold til bredde (for eksempel fagområder) og 

dybde (hvor langt ned i organisasjonen) for å sikre at styringsinformasjon på en best 

mulig måte understøtter endring på ulike nivå i organisasjon 

4. For hvert fokusområde må det identifiseres hvilke drivere som best vil bidra til å gi økt 

kunnskap/innsikt/motivasjon for ønsket endring 

5. Anonymisert datagrunnlag i forhold til nivåinndeling og drivere hentes fra ulike 

primærsystem (DIPS/NPR-melding), lagres og tilrettelegges i datavarehus/datalagrings- 

løsninger 

6. Utarbeidelse av indikatorer, rapporter, analyser og ulike 

dashboardløsninger(selvbetjening) for ulike mottaksgrupper 

Informasjon må gjøres tilgjengelig for hele organisasjonen/sektoren inkludert ledelsen og 
innsatsteam etc. Selv om man har et felles datagrunnlag et det er viktig å bruke ulike kanaler og 
innhold for distribusjon av styringsinformasjon ut til organisasjon, her vist med eksempel på 4 
ulike nivå med ulikt behov for styringsinformasjonen: 
 

 Eier - Indikatorrapporter til toppledelse/styre 

 Toppledelse - trender og utvikling innen prioriterte deler av organisasjonen egnet for 
oppfølging på helseforetak-/sykehusnivå 

 Spesialister/analysestøtte - benchmarking, analyser, simuleringer som brukes av 
analyseressurser/innsatsteam for innsatsrettet støtte i endringsarbeidet 

 Utøvende ledelse - forenklet utvalg av rapporter/indikatorer for operativt nivå 
 
Noen av indikatorene/drivere vil kun gi mening på et overordnet eller operativt nivå, mens 
andre kan brytes ned fra topp til bunn. 
 



     
 

16 
 

For å eksemplifisere det overstående er det under vist hvordan dette kan se ut i praksis i 
forhold til hvordan for eksempel fokusområdet «kontroller» kan bidra til redusert ventetid. 
Hypotesen er at et redusert kontrollnivå kan øke kapasiteten innen poliklinikk og dermed bidra 
til reduserte ventelister. Ulike nivåer kan ha ulik kanaler for informasjon (distribusjon) og 
innhold/funksjonalitet: 
 

 Eier - Kontrollandel i % for utvalgte fagområder – regionsnivå 

 Ledelse/oppfølging - kontrollandel og bruk av behandler ned på 

helseforetak/sykehus/fagområder  

 Spesialister/analysestøtte - utvalg av ulike drivere/grunnlagsdata for inngående 

analyser og benchmarking 

 Operativ ledelse - kontrollandel, behandler, når, lengde, frekvens for alle poliklinikker 

 

 
Figur 8 – styringsinformasjon 

 

4.2 Valg av indikatorer 

I forbindelse med arbeidet rundt tilleggsoppdraget i 2015 [referanse 2] ble det framlagt 
forslag om et utvalg indikatorer som skulle belyse arbeidet rundt effektivitet, kap asitet- og 
ressursutnyttelse. Bredden og utvalget av indikatorer viser at det har vært et omfattende 
arbeid rundt omkring i de regionale helseforetakene med å finne fornuftige målepunkter 
rundt temaet.  
Arbeidsgruppen har vært opptatt av å bygge videre på dette arbeidet og supplere med 
indikatorer innen områder der dette har vært nødvendig. I denne sammenheng har 
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arbeidsgruppen tatt utgangspunkt i pasientforløpet og strukturert ulike 
indikatorer/målepunkter rundt dette. 
 
I arbeidet har følgende indikatorer vært vurdert og blitt ekskludert grunnet enten 
manglende datakvalitet, det at indikatoren allerede er etablert på nasjonalt nivå eller at 
indikatoren er identifisert i andre prosjekter: 

 Tvangsbruk/tvangsmidler 

 Timebestilling 

 Gjennomsnitt vurderingstid for henvisninger  

 Åpne dokumenter mer enn 14 dager  

 Åpne henvisninger uten planlagt kontakt 
 

Under følger indikatorer/områder har arbeidsgruppen har sluttet seg til for å belyse 
oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet. Arbeidsgruppen har inndelt 
indikatorene/områdene i hvilke som kan tas inn i styringsmessig oppfølging i 2016 og 
hvilke som fortsatt krever et utviklingsarbeid. 
 
Følgende kan tas inn i styringsmessig oppfølging 2016: 

 Henviste - antall henviste per 1 000 innbyggere og andel henvisninger 

 Ikke rett til helsehjelp (avviste/avslåtte) - antall henvisninger som ikke gis rett til 
helsehjelp pr 10 000 innbyggere og andel henvisninger som ikke gis rett til nødvendig 
helsehjelp 

 Kontroller – antall kontroller pr 1 000 innbyggere og andel kontroller (Det skal arbeides 
videre med å forbedre definisjon av hva kontrollbegrepet omfatter) 

 Tentative tid til kontakt – nyhenviste pasienter og pasienter i forløp der planlagt dato 
for kontakt er overskredet (Regionene har en ulik beskrivelse av indikatoren. Det skal 
arbeides videre med å definere en entydig beskrivelse) 

 Ambulant virksomhet – antall ambulante konsultasjoner pr 10 000 innbyggere og andel 
ambulante konsultasjoner 

 
Videreutvikling 2016/2017: 
 

 Kapasitet/effektivitet i poliklinikk – støtteindikatorer rundt faktisk og potensiell 
aktivitet i poliklinikkene 

 Planleggingshorisont – tildelte timer fremover i tid 

 Replanlegging – andel kontakter som replanlegges (pasient-/sykehus-/utenforliggende 
årsaker) 

 Ikke møtt - andel planlagte kontakter hvor pasient ikke møter 
 
Det understrekes at dette er et foreløpig utvalg og det arbeides kontinuerlig med å utvikle nye 
indikatorer og målepunkter rundt de aktuelle områdene i oppdraget som de regionale 
helseforetakene har fått. Blant annet vil for eksempel mer brukerstyrte indikatorer som bruk av 
samvalgsverktøy og opplevd livskvalitet være aktuelle i det videre arbeidet. 
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Arbeidsgruppen mener at ulike indikatorer krever ulik tilnærming. For noen av indikatorene er 
det relevant å se på både ratetall (ut i fra et «sørge for» perspektiv) og andeler (ut i fra et 
foretaks-/eierperspektiv). For andre indikatorer er det kun aktuelt å se på andeler. 
 
Videre egner noen av indikatorene seg best for å se på utvalgte fagområder, mens andre 
indikatorer har et mer generisk utgangspunkt. For eksempel bør indikatorene «henviste», «ikke 
rett til helsehjelp» og «tentativ tid til kontakt» ta utgangspunkt i fagområdet på henvisningen. 
På dette tidspunktet i pasientforløpet har man som oftest ikke kunnskap om spesifikk diagnose 
eller prosedyre. 
 
Et fagområde består av mange diagnoser. Indikatorene «kontroll» og «ambulant virksomhet» 
gir trolig best grunnlag for forbedringsarbeid dersom den er basert på pasientens diagnose 
og/eller prosedyre.  
 
For å belyse indikatoren «kontroller» innenfor fagområdet ortopedi vil det kunne være naturlig 
å gjenbruke allerede etablerte definisjoner som brukes offentlig på Helsenorge.no 
(https://helsenorge.no/velg-behandlingssted). Forvaltning av disse definisjoner er etablert og 
kodeekspertise benyttet. For mer detaljert informasjon, se beskrivelser i egne 
indikatoroversikter. 
 
Skissen nedenfor viser hvordan de ulike indikatorområdene inngår i pasientforløpet. 
Målsetningen er å kunne måle de ulike stadiene i pasientforløpet og dermed sikre at pasienten 
får god behandling og at helsetjenesten kan drives på en effektiv og god måte. Indikatorer 
markert med grønt er de indikatorene som foreslås tas inn i styringsmessig oppfølging i 2016.  
 

https://helsenorge.no/velg-behandlingssted
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Figur 9 -  Indikatorer vist behandlingsforløp



     
 

20 
 

5 NÆRMERE OM DE 5 UTVALGTE INDIKATORENE 
 

5.1 Henviste 

 

 

 

 

Indikator: Henviste 

Beskrivelse Relevans iht oppdrag Datakilde Operasjonalisering og 
beregningsmåte 

«Sørge for» perspektiv: Antall nye henvisninger 
som er vurdert i løpet av perioden per 1 000 
innbyggere. 
 
Foretaksperspektiv: Andel nye henvisninger som er 
vurdert av det totale antallet utførte polikliniske 
konsultasjoner i løpet av perioden  

Indikatoren viser befolkningens 
tilgjengelighet til polikliniske 
spesialisthelsetjenester  
 
Indikatoren gir oversikt over 
strømmen av pasienter inn til 
poliklinikken/sykehuset. Viser 
hvordan totalkapasiteten i 
poliklinikken fordeles og benyttes.  
 
 
 

NPR  Gjelder elektiv behandling. 
Inkluderer ikke avviste 
henvisninger.  
Informasjonsgrunnlag: 

 Vurderingsdato (faktisk dato 
for ferdig vurdert 
henvisning).  

 Mottaksdato (dato for 
mottak av henvisningen ved 
institusjon/sykehus) 

 Ansiennitetsdato (første 
dato for henvisning i 
spesialisthelsetjenesten) 

 Hvis vurderingsdato er i 
aktuell periode telles 
henvisningen som nyhenvist 

 Pasientens 
bostedskommune 

 Informasjon om hvor 
pasient er henvist fra 

 RESH-id eller tilsvarende 
informasjon om 
behandlingssted/lokasjon 

Utvalgte fagområder, evt 
underinndeling 

Egnet 
leveranseformat 
og –frekvens til 
HOD 

Utfordringer/behov for videre 
arbeid 

Forbedring, mulig feilkilde 

Ortopedi og psykisk helsevern Rapporteres og 
publiseres av 
NPR/Helsedirekt
oratet ila 2016. 
Frekvens, form 
og nivå for 
publisering skjer 
i samarbeid med 
arbeidsgruppen.  

Det vurderes å tilrettelegge data slik 
at det kan lages oversikter om hvilken 
institusjon som har henvist (fastlege, 
privatpraktiserende spesialist, 
kiropraktor m.m.). Kvaliteten på 
informasjon om henviser er noe 
usikker.  
 

For enheter som bruker DIPS er det 
utfordringer mht. at opprinnelig vurderingsdato 
ikke følger henvisningen ved overføring til 
annet helseforetak. Konsekvensen av dette er 
at henvisningen får en ny vurderingsdato ved 
slik overføring.  Det er dermed risiko for at det 
telles for mange nyhenviste i enheter som 
benytter DIPS. 

Beskrivende case Status pasientsystem 
RHF 

Antall nye henvisninger pr. 1 000 innbyggere gir informasjon om hvorvidt tilgjengelighet til spesialisthelsetjeneste 
er lik på tvers av geografiske områder. Oversiktene kan i tillegg gi viktig informasjon om hvorvidt det er ulik 
henvisningspraksis i ulike områder. Informasjon om henviser er relevant i forbindelse med samhandling med 
kommunehelsetjenesten. 
 
Andel nyhenviste henvisninger: Indikatoren kan anvendes til å sammenligne relevante behandlingsenheter internt i 
et helseforetak/region. Indikatoren kan også benyttes til benchmarking på tvers av helseforetak eller 
behandlingsenheter. Informasjon om andel nyhenviste henvisninger kan benyttes som grunnlag for å utarbeide 
forbedringstiltak i forhold til bemanning, døgnrytmeplaner, overføring av pasienter/ambulering av spesialist og 
lignende. 
 

DIPS (Helse Nord, Helse 
Sør-Øst, Helse Vest): 
Nødvendig grunnlag på 
plass. Ingen forbehold 
 
 
HIS90 (Helse Midt-
Norge): Nødvendig 
grunnlag på plass. 
Ingen forbehold. 
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5.2  Ikke rett til helsehjelp (avslåtte/avviste henvisninger) 

 
Indikator: Ikke rett til helsehjelp 

Beskrivelse Relevans iht oppdrag Datakilde  Operasjonalisering og 
beregningsmåte 

«Sørge for» perspektiv: Antall henvisninger som 
vurderes å ikke ha rett til helsehjelp pr 10 000 
innbyggere. 
 
Foretaksperspektiv: Andel henvisninger som 
vurderes å ikke ha rett til helsehjelp av totalt 
antall mottatte henvisninger. 

Indikatoren identifiserer om det er 
geografisk variasjon i utbredelsen av 
henvisninger som ikke gis rett til helsehjelp. 
Vurderes henvisninger forskjellig? 
 
Indikatoren «andel henvisninger som ikke gis 
rett til helsehjelp» muliggjør 
sammenligninger mellom i første omgang 
poliklinikker, samt at enheter kan 
sammenlignes med seg selv over tid. 

NPR 
 

 Rett til helsehjelp, kode 
5: ikke behov for 
helsehjelp i 
spesialisthelsetjenesten. 

 Antall nyhenviste i 
perioden 

 Pasientens 
bostedskommune 

 RESH-id eller tilsvarende 
informasjon om 
behandlingssted/ 
lokasjon 

Utvalgte fagområder, 
evt. underinndeling 

Egnet 
leveranseformat og 
–frekvens til HOD 

Utfordringer/behov for videre arbeid Forbedring, mulig feilkilde 

Psykisk helsevern Rapporteres og 
publiseres av 
NPR/Helsedirektorat
et ila 2016. Frekvens, 
form og nivå for 
publisering skjer i 
samarbeid med 
arbeidsgruppen. 

Henvisninger uten rett til helsehjelp har lite 
informasjon knyttet til seg (gjelder spesielt 
fagområde).  
 
Hva er «riktig/optimalt» nivå av henvisninger 
som ikke gis rett til helsehjelp? 
 
Indikatoren kan måles innen fagområdene 
psykisk helsevern ortopedi  
 
Mulig frekvens- og småtallsproblematikk? 
 

Det er behov for å gå gjennom 
avslutningskoder i DIPS for å identifisere 
hva som er reelle avvistkoder. 
Avslutningskoder i DIPS avgjør innholdet 
for «Rett til helsehjelp», kode 5 i NPR-
melding.   
 
Forbedringer må gjøre i PAS, slik at 
fagområde registreres i henvisning.  
 

Beskrivende case Status pasientsystem 
RHF 

Indikatorene kan anvendes retrospektivt for å kartlegge praksis for henvisninger der pasienten ikke gis rett til 
helsehjelp. Her har det for eksempel blitt avdekket at man avviser på feil grunnlag, eller at man aldri avviser 
henvisninger. I Helse Nord RHF har man benyttet denne indikatoren helt ned på detaljnivå for den enkelte lege, 
hvor det synes som om erfarne leger/overleger i større grad avviser henvisninger enn uerfarne leger/LIS-leger. Det 
kan også være behandlingssteder som har en agenda, hvorpå man unnlater å avvise, for eksempel å opprettholde 
et tilbud med fiktiv stor etterspørsel. 

DIPS (Helse Nord, Helse 
Sør-Øst, Helse Vest): 
Nødvendig grunnlag på 
plass. Behov for å se 
nærmere på koding av 
fagområde. Forøvrig 
ingen forbehold. 
 
HIS90 (Helse Midt-
Norge): Nødvendig 
grunnlag på plass. Behov 
for å se nærmere på 
koding av fagområde. 
Forøvrig ingen forbehold. 
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5.3 Kontroller 

 
Indikator: Kontroller 

Beskrivelse Relevans iht oppdrag Datakilde Operasjonalisering og 
beregningsmåte 

«Sørge for» perspektiv: Antall polikliniske 
kontroller pr 1 000 innbyggere 
 
Foretaksperspektiv: antall polikliniske 
konsultasjoner som er kontroller av det 
totale antallet polikliniske konsultasjoner. 
 
Det skal jobbes videre med å forbedre 
definisjon av hva kontrollbegrepet 
omfatter. 
 

Indikatoren er relevant for å belyse 
geografiske forskjeller i tilbudet som gis 
til utvalgte pasientgrupper.  
 
Andel kontroller er relevant for å gjøre 
sammenligninger innad i ulike 
fagområder og mellom ulike 
behandlingsenheter (poliklinikker). Gir 
mulighet for å identifisere enheter som 
har avvikende andel kontroller. Gir 
grunnlag for spørsmål og nærmere 
undersøkelser. Indikatoren er også 
velegnet for å sammenligne enheter med 
seg selv over tid. 
 
Indikatorene kan også gi viktige bidrag i 
et større bilde, av kapasitetsutnyttelsen: 
Hvordan er omfanget av kontroller 
relativt til utrednings- og 
behandlingskapasitet på poliklinikk. 
Indikatorene kan også si noe om 
oppgavefordeling mellom kommune- og 
spesialisthelsetjeneste. 

NPR 
  

Avgrense omfang av datagrunnlag, 
gitt fagområder ortopedi. 
 
Datagrunnlag nevner: aktivitet innen 
poliklinikk velges ut fra 
aktivitetskategori = 5. Avgrense til 
ortopedi. Datagrunnlag teller: 
kontakttype = 3. 
 
Aktivitetskategori4 fotnote 
merinformasjon. 
 
Evt. behov for informasjon om 
pasientens bostedskommune dersom 
dette skal beregnes som rater i 
befolkningen. 

Utvalgte fagområder, 
evt. underinndeling 

Egnet 
leveranseformat 
og frekvens til HOD 

Utfordringer/behov for videre arbeid Forbedring, mulig feilkilde 

Ortopedi. 
Underinndeling i 
pasientgrupper innen 
ortopedi er aktuelt, 
for eksempel 
skulderkirurgi, 
hoftekirurgi og 
knekirurgi 

Rapporteres og 
publiseres av 
NPR/Helsedirektor
atet ila 2016. 
Frekvens, form og 
nivå for publisering 
skjer i samarbeid 
med 
arbeidsgruppen.  
  

Det er en forutsetning at det foreligger 
en entydig definisjon av ortopedi.  
 
Det er usikker datakvalitet på kontroller. 
Det er store forskjeller mellom enheter. 
Registreringspraksis er ulik. PAS-
systemene er satt opp ulikt og kan 
påvirke kvaliteten på innholdet.  
 
I tillegg anvendes det to ulike versjoner 
av DIPS, hhv. Classic og Arena, som kan 
påvirke registreringspraksis. Disse 
versjonene er ulikt satt opp mht. 
defaultverdier.  
 
Classic:  
Dette feltet er obligatorisk og det ser ut 
som at «Behandling» er default, men kan 
overskrives av bruker.  

Arena:  
Når «ny kontakt» opprettes fra 
planlegging er det ikke satt default-verdi, 
men feltet er obligatorisk. Ved booking 

Forbedringer i PAS er nødvendig. Defaultverdier i 
PAS er utfordringen. Det er behov for å være 
tydeligere på hva en kontroll versus behandling er. 
 
Utarbeidelse av registreringsveileder kan være et 
mulig nyttig tiltak for å bedre registreringspraksis. 
Ulike retningslinjer for registrering av ulike 
pasientgrupper?  
 
 
 
   

                                                 
4 Aktivitetskategorier er en inndeling benyttet av økonomi/analyse og NPR i Helsedirektoratet for å bedre sammenlignbarheten 
mellom ulike rapporteringsenheter. Det er 9 aktivitetskategorier, noen definerer døgnaktivitet, noen dagbehandling og noen 
for poliklinikk. For poliklinikk er det skilt ut egne kategorier for strålebehandling, kjemoterapi, rehabilitering og dialyse. 
Aktivitetskategori 5 er grovt sett polikliniske konsultasjoner eksklusive ovennevnte grupper.  
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av ny time vil kontakttype fra forrige time 
bli foreslått. Kan overstyres.  

Beskrivende case Status pasientsystem RHF 

Helse Nord RHF anvender andel kontroller retrospektivt for å kartlegge omfang av kontrollerbruker 
indikatoren lokalt for å sammenligne internt i et foretak og kartlegger hvordan henvisninger registreres. 
Det søkes eksempelvis etter forklaringer på hvorfor et behandlingssted har betydelig høyere/lavere 
andel kontroller enn øvrige. Har også benyttet andel kontroller som grunn for å ta en 
opplæring/revisjon på den enkelte leges venteliste (rydding), for å redusere «unødvendige» kontroller. 
Har gitt flere forbedringstiltak ut fra denne indikator. 

DIPS (Helse Nord, Helse Sør-Øst, 
Helse Vest): 
Nødvendig grunnlag på plass. Ingen 
forbehold 
 
 
HIS90 (Helse Midt-Norge): 
Nødvendig grunnlag på plass. Ingen 
forbehold. 
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5.4 Tentativ tid for kontakt 

 
Indikator: Tentativ tid for kontakt 

Beskrivelse Relevans iht oppdrag Datakild
e  

Operasjonalisering og 
beregningsmåte 

Andel pasienter med tentativ dato for planlagte 
kontakter. Alle pasienter skal ha et tidspunkt for 
neste oppmøte, enten de er nyhenviste eller i et 
utrednings-behandlingsforløp. Pasienter med forfalt 
frist er alle som har et planlagt kontakttidspunkt 
som er passert. Gruppen med pasienter kan deles i 
nyhenviste pasienter og pasienter i forløp.  

 
Regionene har en ulik beskrivelse av indikatoren 
Det skal arbeides videre med å definere en entydig 
beskrivelse. 
 

Andelen kontakter der planlagt dato for 
kontakt er overskredet viser hvor ulike 
behandlingsenheter har 
kapasitetsutfordringer og ikke klarer å 
ivareta pasientene som planlagt. Den 
relative størrelsen på denne gruppe 
pasienter innen et fagområde kan være 
et uttrykk for kapasitets- eller 
planleggingsutfordringer. 

Interne 
data fra 
pasient-
data-
system 
(DIPS 
eller PAS) 

Indikator fremstilles ved å se på 
antall pasienter som har en 
planlagt dato for kontakt som 
er før dagens måned. 
 
Nyhenviste er pasienter hvor 
ventelisteavklart er satt til 0, 
mens pasienter i behandling 
har verdien 1 i feltet 
ventelisteavklart i DIPS. 
 
I Helse Midt-Norge benyttes 
planlagte kontakter med dato 
for intern hast fram i tid. Fokus 
er på kontakter med planlagt 
dato etter dato for intern hast 
samt åpne henvisningsperioder 
uten planlagt dato for neste 
kontakt. 
  

Utvalgte fagområder, 
evt. under-inndeling 

Egnet leveranseformat og  
–frekvens til HOD 

Utfordringer/behov for videre arbeid Forbedring, mulig feilkilde 

Indikator er uavhengig 
av fagområde 

I Helse Sør-Øst  
• Tallene hentes fra 

rapport 6813 i DIPS 
• Grunnet stor 

datamengde og 
begrensninger i DIPS 
rapportmodul er 
uttrekket foreløpig 
begrenset til å ta ut 
de som er henvist 
etter 1 januar 2010. 
Dette betyr at man 
har et komplett bilde 
for nyhenviste, men 
ikke får et komplett 
bilde for pasienter 
som er 
ventelisteavklart, 
men fortsatt går til 
utredning, 
behandling eller 
kontroller. Pasienter 
som er henvist før 1 
januar 2010 og 
pasienter som 
opprinnelig kom inn 
som ø-
hjelpspasienter og 
som fortsatt går til 
behandling eller 
kontroller vil ikke 
være inkludert 

• Hva betyr denne 
begrensningen? 

Indikatoren bør fremstilles per 
fagområde og behandlingsenhet for å få 
frem hvor det er kapasitetsutfordringer. 
 
Stort volum. Behov for mer finmasket 
inndeling av de åpne 
henvisningsperiodene, for å identifisere 
de forløpene der det er kritisk å 
overskride planlagt dato. 

Indikatoren er innrettet slik at den setter 
søkelyset på den totale 
pasientpopulasjonen, ikke kun nyhenviste 
slik fristbruddsoversikter gjør.  
Indikatoren sikrer et balansert fokus på det 
totale utfordringsbildet.  
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• Det betyr at det 
reelle 
etterslepet kan 
være større enn 
det som vises 
siden det ikke 
gis opplysninger 
om gruppen 
som ikke er 
inkludert får 
behandling eller 
kontroller innen 
de frister som 
settes. Antall 
pasienter med 
tentativ dato for 
kontakt som er 
overskrevet  vil 
derfor være et 
minimumsnivå. I 
fremstillingen 
av tildeling av 
time for ikke 
nyhenviste 
pasienter kan 
det faktiske 
nivået av 
pasienter som 
har fått fast 
time være 
større siden det 
kan være 
pasienter som 
ikke er inkludert 
i uttrekket som 
er satt opp til 
time  

• I de 
fremstillingene 
hvor 
begrensningen 
kan ha 
betydning er 
dette presisert  

 
Antall pasienter med 
tentativ dato for kontakt 
som er overskredet 
fremstilles for alle 
pasienter som har en 
tildelt tid som er passert. 
Fremstillingen deles i 
nyhenviste og pasienter i 
utredninng, behandling 
eller kontroller. 
Nyhenviste er pasienter 
hvor ventelisteavklart er 
satt til 0, mens pasienter 
under utredning, 
behandling eller 
kontroller har verdien 1 i 
feltet ventelisteavklart.  
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Beskrivende case Status 
pasientsystem 
RHF 

Et ensidig fokus på fristbrudd kan føre til vridningseffekter hvor planlagt videre utredning, behandling og/eller kontroller 
av ventelisteavklarte pasienter utsettes. Fokus på pasienter med forfalt frist bidrar til å sikre at alle pasienter, nyhenviste 
og pasienter i det videre forløpet, får time innen den planlagt dato.  
 
Har god forankring i fagmiljøene 
Ensidig fokus på nyhenviste pasienter gjennom krav om 65 dagers ventetid og fristbrudd møter i mange tilfeller skepsis i 
fagmiljøene. Ofte er situasjonen at man har større utfordringer med å følge opp kontroller og behandling etter at 
pasienter er ventelisteavklart til utredning. Pasienter med forfalt frist setter fokus på oppfølgingen av den totale 
pasientpopulasjonen og treffer godt på de utfordringer de enkelte avdelinger har.  
 
Sikrer at videre oppfølging av ventelisteavklarte pasienter ivaretas 
De fleste pasienter henvises i dag til utredning og pasienten blir som oftest ventelisteavklart i en første konsultasjon. 
Offisielle indikatorer har ikke aktivt fokus på oppfølgingen av pasienter som er inne i et pasientforløp. Med fokus på 
pasienter med forfalt frist vil man kunne følge opp at eksempelvis en operasjon blir gjennomført innen den tiden som 
opprinnelig var planlagt. Dersom operasjonen ikke gjennomføres innen den tentative tiden som er satt, vil pasienten 
registreres som en gruppe pasienter som fortsatt venter når tentativ dato for operasjon er passert.  
 
Effekt i Helse Sør-Øst 
Avdelinger som har stort antall pasienter med forfalt frist vil ha utfordringer med å etablere en god og effektiv drift. 
Avdelingene vil hele tiden være i en situasjon hvor de vil måtte prioritere hvilke pasienter som skal tas inn i forhold til den 
totale kapasiteten man har. Avdelingen vil kunne ha en situasjon hvor pasienter ringer og lurer på når de skal få time og 
prioriteringen kan bli tilfeldig og ikke medisinsk begrunnet. For å få en god og effektiv drift er det viktig å ha god kontroll 
på hele pasientpopulasjonen som skal håndteres, noe indikatoren legger til rette for. Avdelinger som har god kontroll på 
pasientpopulasjonen har mulighet til å planlegge bedre og eksempelvis avvikle nødvendige kontroller før 
lavaktivitetsperioder som sommerferien, slik at man flater ut den sesongmessige variasjonen.  
 
Oppfølging av indikatoren i Helse Sør-Øst startet i april 2015, på ett år er denne gruppen pasienter redusert fra 85 500 
pasienter til 61 000 i april 2016.  
 
Alle helseforetakene i Helse Sør-Øst har nå stort fokus på å redusere denne gruppen pasienter og eksempelvis Oslo 
universitetssykehus vil i 2016 sette større fokus på dette.  

 
Figur 10 – HSØ, pasienter med forfalt frist  

DIPS (Helse Nord, 
Helse Sør-Øst, 
Helse Vest): 
Nødvendig 
grunnlag på plass. 
Ingen forbehold 
 
 
HIS90 (Helse 
Midt-Norge): Noe 
forbehold om 
nødvendig 
grunnlag er på 
plass. 
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5.5 Ambulant virksomhet 

 
Indikator: Ambulant virksomhet 

Beskrivelse Relevans iht oppdrag Datakilde Operasjonalisering og 
beregningsmåte 

Sørge for-perspektiv: Antall ambulante 
konsultasjoner pr 10 000 innbyggere 
 
Foretaksperspektiv: Andel ambulante 
konsultasjoner av alle polikliniske 
konsultasjoner. 
 
Per nå kun innen fagområde psykisk helsevern. 

Det er ønskelig å se nærmere på bruken av 
ambulant virksomhet, både med tanke på å 
identifisere geografisk variasjon og 
potensielt med tanke på å øke bruken av 
denne typen virksomhet. Det er antatt av 
bruk av ambulante team innen psykisk 
helsevern kan forebygge forverring/behov 
for innleggelse/evt. bruk av tvang. 
Ambulant virksomhet representerer også 
ofte eksempler på god samhandling med 
kommunehelsetjenesten. 
 
Variasjon i andel ambulant virksomhet pr 
poliklinikk vil gi interessant informasjon. 
Forskjeller kan gjenspeile både 
praksisforskjeller og funksjonsfordeling. 

NPR Det rapporteres f.o.m. 
01.01.2016 takstinformasjon, 
som identifiserer ambulant 
virksomhet, til NPR.  
 
Behov for informasjon om 
pasientens bostedskommune. 
 
Behov for informasjon om 
behandlingssted (RESH-id eller 
tilsvarende informasjon om 
behandlingssted/lokasjon) 
 

Utvalgte fagområder Egnet 
leveranseformat og  
–frekvens til HOD 

Utfordringer/behov for videre arbeid Forbedring, mulig feilkilde 

Psykisk helsevern Rapporteres og 
publiseres av 
NPR/Helsedirektorat
et ila 2016. 
Frekvens, form og 
nivå for publisering 
skjer i samarbeid 
med 
arbeidsgruppen. 

 
Første målepunkt for indikatoren vil bli i 
2016. Basert på erfaringene som gjøres, vil 
evt. justeringer bli vurdert. 

I tilfeller der behandlere fra sengepost 
ambulerer, vil ikke aktiviteten bli inkludert i 
uttrekket (jf. kun ambulante konsultasjoner 
fra poliklinikk inkluderes). Dersom 
ambulering fra sengepost viser seg å ha 
betydelig omfang, kan justering av 
inklusjonskriteriene i indikatoren vurderes. 
 

Beskrivende case Status pasientsystem RHF 

De regionale innsatsteamene kan benytte indikatoren, sammen med andre indikatorer, i arbeid innen psykisk 
helsevern. Over tid vil det være mulig å se på utvikling i bruken av ambulant virksomhet. Dette vil være 
relevant for å vurdere ressursbruk mellom ambulant team og poliklinisk virksomhet relativt til kvalitet og 
måloppnåelse i pasientbehandling en. 
 

DIPS (Helse Nord, Helse Sør-
Øst, Helse Vest): 
Nødvendig grunnlag på plass. 
Ingen forbehold 
 
 
HIS90 (Helse Midt-Norge): 
Nødvendig grunnlag på plass. 
Ingen forbehold. 
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5.6 Rapportering av indikatorene fra NPR-meldingen 

Det er et ønske om at flest mulig av de utvalgte indikatorene skal baseres seg på en felles 
nasjonal datakilde. Datakilden bør være NPR-meldingen som i dag brukes til rapportering av 
aktivitet til innsatsstyrt finansiering, nasjonale aktivitetsdata og ventelistestatistikk. En felles 
plattformuavhengig datakilde vil sikre bedre kvalitet og sammenlignbarhet. Norsk 
pasientregister og Helsedirektoratet er representert i arbeidsgruppen blant annet nettopp med 
hensikt å sikre at man får gjennomført nødvendige endringer i meldingsformatet for å kunne 
rapportere på indikatorene. Det er i det videre arbeidet med å forbedre og utvikle indikatorene 
planlagt endringer på kort, mellomlang og lang sikt: 
 

5.6.1 Endringer på kort sikt 

Ikke rett til helsehjelp:  
For indikatoren «andel avviste» er det noe usikkerhet om hva som ligger til grunn for de 
innrapporterte data til Norsk pasientregister for «Rett til helsehjelp», kode 5 ikke behov for 
helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Det har vist seg at det er avvisningsårsaker hvor 
kodeverket er uegnet.  
 
Tiltak: Etablere prosess med pasientadministrative system, sektoren og Norsk pasientregister 
for å få et mer egnet grunnlag for «Rett til helsehjelp», kode 5.    
 
Henviste:  
For enheter som bruker DIPS er det utfordringer mht. at opprinnelig vurderingsdato ikke følger 
henvisningen ved overføring til annet helseforetak. Konsekvensen av dette er at henvisningen 
får en ny vurderingsdato selv om den hadde det opprinnelig. Det er risiko for at det telles for 
mange nyhenviste. 
 
Tiltak: Det er behov for å avklare rutiner i DIPS knyttet til overføring og rapportering.  
 
Kontroller:  
Det er en usikkerhet om hva som ligger til grunn for kontroller. Det er behov for å være 
tydeligere på hva en kontroll versus behandling er. Det må legges til rette for forbedringer i 
pasientadministrative system. Det må også vurderes utarbeidelse av registreringsveileder for å 
bedre registreringspraksis.  
 
Tiltak: Dialog med pasientadministrative system for å avdekke hva som ligger til grunn for 
registering av kontroller.  
 

5.6.2 Endringer på mellomlang sikt 

Andel replanlegging og ikke møtt: 
Det har vært en prosess i 2016 på å få denne informasjonen inn i NPR-meldingen. Det er 
etablert en ny klasse i NPR-meldingen fra 1.1.2017 for planlagte kontakter. Norsk 
pasientregister utarbeider videre forslag til kodeverk for denne klassen og sender dette ut til 
høring med sektoren før sommerferien. Innspill fra sektoren skal gis innen 15.8. For slik ny 
informasjon i NPR-meldingen er det spesielt viktig at de regionale helseforetakene formidler 
betydningen av god rapportering.  
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5.6.3 Endringer på lengre sikt 

Kapasitet/effektivitet: 
Det er muligheter for å vurdere utvidelse i NPR-meldingen med informasjon om tilgjengelige 
ressurser i sykehus versus ressursbruk. Leger, sykepleiere, senger og annet utstyr er relevant. 
Kobling av KPP- og NPR-data vil kunne gi nye muligheter for utarbeidelse av data for 
ressursbruk for definerte pasientgrupper.   
 

5.7 Publisering av indikatorer 

Norsk pasientregister/Helsedirektoratet vil ha ansvaret for publisering av indikatorene som er 
valgt ut. Form, frekvens og nivå for publisering vil skje i samarbeid med arbeidsgruppen. Det 
henvises også til tildelingsbrevet 2016 til Helsedirektoratet, kapittel 3.2.4 Spesielle oppdrag5.  
 
Helsedirektoratet har utarbeidet en overordnet plan (se vedlegg) for publisering av 
styringsindikatorene. Arbeidsgruppen vil gi en konkret bestilling til Norsk pasientregister av 
type indikatordata for rapportering til Helse- og omsorgsdepartementet for styringsmessig 
oppfølging 2. halvdel 2016. 
 
Det er imidlertid først når indikatorene er endelig definert og godkjent at Helsedirektoratet har 
et grunnlag for å foreta uttrekk av nødvendige data og tilrettelegge datagrunnlaget for 
publisering. Det legges til grunn at indikatorene publiseres på et overordnet nivå i første 
omgang (dvs. fra nasjonalt til foretaks-/institusjonsnivå). Det legges opp til muligheten for 
sammenligning på tvers av nivå. De regionale helseforetakene vil selv ha tilgang på data på et 
lavere nivå (f. eks poliklinikk) og eventuell plan for publisering/tilgjengeliggjøring for dette 
nivået får komme i andre fase. Helsedirektoratet viser til tidligere publisering av øvrige 
styringsindikatorer «HOD dashboard» og vil for dette oppdraget også ta utgangspunkt i samme 
publiseringsplattform.  
 

  

                                                 
5 «Helsedirektoratet skal samarbeide med og bistå RHF i utvikling og publisering av indikatorer som måler kapasitetsutnyttelse, 
effektivitet og ressursplanlegging.» 
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6 ARBEID MED METODEUTVIKLING OG ERFARINGSOVERFØRING 
 
I erfaringsutvekslingen har det kommet frem at foretakene arbeiderforskjellig og har en ulik 
tilnærming til oppgaven. Arbeidsgruppen har derfor stor nytte av å utveksle erfaring og 
metode. Det er spesielt viktig å knytte indikatorarbeidet med metodearbeidet, slik at en er 
sikker på at indikatorene på en god måte understøtter målene som er satt for arbeidet.  
  
Hva kan regionale innsatsteam bidra med; 

• Bistå et utvalg av poliklinikker med forbedring av pasienthåndteringsprosessen 
• Bistå et utvalg poliklinikker med allokering av pasienter 
• Bistå et utvalg poliklinikker med å rydde i ventelister 
• Utvikle metode for aktivitetsstyrt bemanning  
• Bistå helseforetak og fagområder med store utfordringer i forhold til måloppnåelse med 

forbedring av forløpstider, pakkeforløp kreft  
• Gjennomføre kompetansehevende tiltak innen håndtering av henvisninger, 

ventelisteoppfølging, forbedringsarbeid, pakkeforløp for kreft 
• Etablere arenaer for læring og erfaringsoverføring for å spre metodikk til hele 

foretaksgruppen 
 
Arbeidsgruppen fortsetter samarbeidet, ved å avholde regelmessige møter og samlinger. Det er 
foreløpig ikke lagt opp til en større konferanse for alle interessenter. Det er i stedet planlagt 
med mindre og mer målrettede samlinger der en tar for seg emner i forbedringsarbeidet, for 
eksempel forankring, sikre varige endringer m.m. 
 

 
Figur 11 – Generisk forbedringsmetode 
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6.1 Beskrivelse av endringsarbeid i Helse Vest 

I Helse Vest er tiltakene samlet i Alle møter programmet. Hovedmålsetting for alle møter er:  
Alle møter skal bidra til et bedre tilbud til pasientene med god og forenklet kommunikasjon 
med pasienter og pårørende, kortere ventetid og ingen tidsfristbrudd. Pasienten skal møte 
et enhetlig og forutsigbart system i hele Helse Vest, uavhengig av geografisk tilknytning eller 
konsultasjonsbehov.    
 

Programmet har en klar regional styring, med god forankring i foretakene. Programstyret har 
deltagere fra alle foretak, inkludert felles representant for de private ideelle. Foretakene er 
representert forskjellig, slik at en i programstyret har en blanding av fagdirektører, 
klinikkdirektører og personaldirektører. I tillegg er det deltagelse fra tillitsvalgte og 
vernetjenesten, samt leder for regional brukerutvalg. 

  
Daglig ledelse av alle møter skjer via en utvidet programledelse som utgjøres av: programleder, 
assisterende programledere, programarkitekt, tillitsvalgtes representant, leder for 
kommunikasjonsgruppen, prosjektlederne for foretakene.  Disse møtes hver uke, der det 
veksles annenhver uke mellom Lync-møter og fysiske møter. 

 
Programmet inneholder per dato blant annet følgende prosjekt: 

 Avansert oppgaveplanlegging; 
o Behandlere planlegger på en lang horisont (6 til 9 måneder) oppgaver i 

arbeidsplansystemet. Disse blir overført til timebøkene i DIPS og systemene 
for operasjonsplanlegging 

 Samskapt planlegging; 
o Utvikle et informasjonsgrunnlag som sammenstiller aktivitets- og 

bemanningsdata, til bruk for ledere i sin planlegging 

 Standard tekster og fraser; 
o Tydeligere og enklere brev med klart språk, der de viktige elementene 

kommer klart frem. Antall maler er redusert med nesten 90% 

 Implementering av regionale retningslinjer poliklinikk; 
o Rutiner for blant annet planlegging og dokumentering av planlagte 

forberedelser til en poliklinikktime 

 Åpne linje; 
o Innkommende Telefoni som ett organisasjonsprosjekt som skal gjøre det 

enklere for pasienter å komme igjennom på telefon når de kontakter 
spesialisthelsetjenesten og samtidig sikre at de som svarer på telefon har 
best mulig utgangspunkt for å skape en god «kundeopplevelse». 

 Ringetjeneste/SMS; 
o Påminning på SMS 72 (48 eller 24) timer før timen. 
o SMS-varsel ved tildeling av første time. Enkelt å legge i kalender. 
o Tydeligere innhold i melding, og melding til langt flere. 

 Vel møtt: 
o Automatisk innsjekk og betaling. Stedsveileder 

 Mitt timevalg; 
o Selvbooking av timer 

 Vestlandspasienten; 
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o Oversikt over alle timene dine på sjukehuset, status på henvisningen, 
mulighet for å sende melding om du vil endre time, har spørsmål, eller ikke 
trenger videre oppfølging, innkallingsbrev på nett.  

 
Utviklingen i «Ikke møtt» er god, både i antall og andel. Antall polikliniske konsultasjoner er økt. 
Men vi har fremdeles et stykke igjen for å nå våre ambisjoner. 

 
 

 
Figur 12 – HV, Ikke møtt 

Ved utgangen av 2015 var Helse Vest nærmere målet om å kvitte seg med fristbrudd, enn noen 
gang. For første gang er tallet på fristbrudd, for de som starta behandling, under en prosent i 
desember 2015. Tallet ventende pasienter som var i et fristbrudd ved utgangen av desember 
var og på et historisk lavt nivå, med 0,4 prosent av de som fremdeles ventet ved årsskiftet. 
 

6.2 Beskrivelse av endringsarbeid i Helse Midt-Norge 

I Helse Midt-Norge har det blitt benyttet fire hovedarenaer for å svare ut kravet i 
oppdragsdokumentet som skal bistå ledere med å nå målene. Regional analyseenhet, regional 
senter for tjenesteutvikling, innsatsteamet og fagledernettverkene jobber på ulike områder for 
å sikre best mulig utnyttelse av kapasitet og for å øke effektiviteten.  
 
Innsatsteamet sin hovedoppgave i første omgang er å sikre forankring og forståelse av 
oppdraget i ledelsen, og bidra i arbeidet på HF-ene i de tilfeller der de selv ikke har tilstrekkelig 
med ressurser. Innsatsteamet overvåker ventetid og fristebrudd og har på den måten oversikt 
over fagområder/HF som ikke har tilstrekkelig kapasitet. For å øke kapasiteten er det satt av 
midler og holdt tilbake DRG poeng, for å kunne gjøre en målrettet innsats i form av for 
eksempel kjøp fra private, innkjøp av utstyr eller lignende, alt etter utfordringer og behov. 
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Figur 13 – HM, Forbedringsarbeid 

 

6.3 Beskrivelse av endringsarbeid i Helse Nord 

Helse Nord har valgt å etablere et Regionalt Innsatsteam, hvor teamleder er konstant – mens 
øvrige deltakere er tilhørende de aktuelle foretak/klinikk/avdeling hvor forbedringsarbeidet 
skal foregå. Hvilket foretak som skal prioriteres for opprettelse av team, bestemmes på 
direktørmøtet. I første rekke har det Regionale Innsatsteamet arbeidet med reduksjon av 
ventetid og fristbrudd, og foreløpig har Helse Nord hatt 2 team. Begge disse team har vært 
innen UNN HF, det første innen ortopedi og det andre innen øre/nese-hals sykdommer. Teamet 
har i hovedsak benyttet retrospektiv analyse, for å avdekke tidligere praksis.  Gjennomførte 
tiltak har vært: 
 
Gjennomførte tiltak har vært: 

 Korrigering av registreringsfeil innen fristbrudd 

 Korrigering av registreringsfeil som påvirket ventetid 

 Opplæring av kontorledere og leger angående registrering i Dips 

 Overføring av pasienter internt i UNN HF for å redusere langtidsventende 

 Opprettelse av ventelisteansvarlig 

 Opprettelse av ansvarlig for rapportering til «Fritt behandlingsvalg» 

 Opplæring av metode for «ventelistesanering» 
 
De Regionale Innsatsteamene har bidratt til en positiv utvikling i ventetid, Helse Nord har 69 
dagers ventetid pr april og regner med å se en positiv trend inn i mai. Det første team ble 
etablert 2. november, og begge team har korrigert registreringsfeil tilbake i tid. Resultat for 
Helse Nord viser en jevn nedgang i ventetid:  
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Figur 14 – HN, ventetid avviklede pasienter 

Videre har teamene bidratt til reduksjon av andel fristbrudd, og Helse Nord har ligger nå på 1 % 
fristbrudd, fristbrudd per mai 2016: 
 

 
Figur 15 – HN, Andel fristbrudd som fortsatt venter 

 
Antall langtidsventende er mer enn halvert siden januar 2015. 
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Figur 16: HN, antall langtidsventende 

 
Videre arbeide og mål for Helse Nord er: 

 Redusere uønsket variasjon 

 Sikre ansvar for opplæring og implementering av gitte prosedyrer 

 Oppfølging og revisjon av prosjekter utført av regionalt innsatsteam 

 Opprette nye regionale innsatsteam 
 

6.4 Beskrivelse av endringsarbeid i Helse Sør-Øst 

Helse Sør-Øst har organisert arbeidet som et prosjekt, tilgjengelighets- og 
ressursstyringsprosjekt, der et innsatsteam bidrar metodisk inn i utvalgt poliklinikker for å 
skape endring i form av økt effektivitet og kapasitet. Hovedmålet er beskrevet som; 

 Redusere ventetider 

 Redusere fristbrudd 

 Redusere uønsket variasjon i regionen  

 Utvide planleggingshorisonten for bemanning og timetildelingshorisont ved 
poliklinikkene i regionen på minimum 6 måneder 

 Tilpasse bemanningsressurser til aktivitet  

 
Figur 17 – HSØ, forbedringsarbeid  

Arbeidet så langt har gitt tydelige resultater; 

 Den polikliniske aktiviteten er vesentlig høyere 
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 Samlet har antall polikliniske konsultasjoner økt med 194 657 (+4,9 %) 

 Nesten 25 000 færre pasienter som venter 

 Antall ventende er nå 120.677 mot 145.492 ved forrige årsskifte 
 

 
Figur 18 – HSØ; forbedringsarbeid 2 

 
Fra januar 2012 til januar 2016 er langtidsventende redusert fra 19.000 til 2.000 pasienter. 
Det siste året er antallet mer enn halvert fra 5.770 til 1.984. 
 

 
Figur 19 – HSØ, langtidsventende 

Ventetidene er redusert måned for måned gjennom 2015; 

 Ventetiden for avviklede pasienter er 9 dager kortere 

 Ventetiden for ventende pasienter er 31 dager kortere 
  

Lavere antall og andel fristbrudd; 

 Fristbrudd for pasienter som har fått helsehjelpen påstartet er redusert fra 1206 til 380 

 Fristbrudd for ventende pasienter er redusert fra 2831 til 526, tilsvarende at andelen er 
redusert fra 11,5 % til nå 1,4 % 
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Figur 20 – HSØ, andel fristbrudd 
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7 ARBEIDSGRUPPENS FORSLAG TIL VIDERE OPPFØLGING 
 
Videreutvikling av indikatorer, valg av nye fagområder samt utvidelse til å omfatte ikke bare 
poliklinikk/dagbehandling, men også sengeavdelinger, vil inngå i det videre arbeidet i 2016 og 
utover. Arbeidsgruppen oppfatter oppdraget som et langsiktig og kontinuerlig utviklingsarbeid 
for å bedre effektivitet og kapasitet i spesialisthelsetjenesten. Mere og bedre data fra Norsk 
pasientregister vil gi bedre og mer treffsikre indikatorer. I tillegg vil det arbeides for at data fra 
oppdraget om «Kostnad på pasientnivå» (KPP) også vil være med å bidra til å gi indikatorene 
mer dybde og detaljering, spesielt når indikatorene tas ned på laveste nivå ute hos 
helseforetakene.  

Arbeidsgruppen foreslår at Helse- og omsorgsdepartementet i sin oppfølging av indikatorene 
ber Helsedirektoratet legge til rette for god rapportering og tilbakemelding til aktuelle enheter 
som omfatter de respektive fagområdene. Det er viktig at indikatorene brukes så lavt og nær de 
som registrerer det som mulig, slik at tallene er gjenkjennbare og at de kan brukes i lokalt 
forbedringsarbeid. Det bør i tillegg legges opp til en enkel publiseringsløsning der aktuelle 
enheter raskt kan finne sine tall og gi tilbakemeldinger dersom tallene ikke samsvarer med egne 
tall. 
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