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Ventetider, andelen passert planlagt tid og fristbrudd økte betydelig i 2020. Disse er i 
bedring, men fortsatt ikke tilbake før pandemien

Hvordan ble tjenestetilbudet påvirket?



Noen pasienter ble nedprioritert:
Rehabiliteringsavdelingen ble våren 2020 sengepost for covid-19 pasienter



• Vardesenteret for kreftpasienter

• Gruppebaserte tilbud

• Lærings- og mestringstilbud

Gjenåpnet, men alternativ drift.

Andre tilbud som har vært vanskelig å opprettholde på grunn av 
smittevernkrav



Økning i henvendelser startet før 
pandemien, men alvorlighetsgraden i 
henvisningene kan være høyere.

Gjelder f.eks. spiseforstyrrelser

Økning av barn og unge som trenger hjelp?



Mange pårørende fikk ikke komme på besøk



To driftsmessige utfordringer pandemien har medført

Redusert tilgjengelighet

Et betydelig etterslep på grunn av 
nedstengning våren 2020 og 
vanskelig å drifte sykehus like 
effektivt med smitteverntiltak

Redusert inntekter

Vanskelig å opprettholde aktivitet 
på samme nivå som før pandemi.
Noen pasienter blir kanskje 
mindre syke?



Fra styret side
• Fokus på tilgjengelighet og 

økonomisk handlingsrom
– Hovedindikatorer besluttet av 

styret
– Styrets dialogavtale med 

direktør
– Direktørs dialogavtaler med 

klinikkene
– Benchmarking mot andre 

sykehus

Hvordan tar vi dette igjen samtidig som vi opprettholder beredskap?

På klinikknivå

• Ulike tiltak for å bedre tilgjengelighet 
og økonomisk handlingsrom
– Optimalisere drift

– Utvidede åpningstider

– Avslutte konsultasjoner med ingen eller 
liten medisinsk nytteverdi (kloke valg)

– Lederstyrte timebøker for poliklinikk

– Rekruttere og stabilisere helsepersonell

– Samarbeid med private sykehus om 
operasjoner



Hvordan ble tjenestetilbudet påvirket?

Det er også mye positivt som vi må ta vare på!

- En betydelig økning i andel telefon- og 
videokonsultasjoner

- Betydelig styrket generell beredskap

- Betydelig styrket forståelse for og kunnskap 
om smittevern



Det vanskelige balansen mellom covid-19 og «alt annet» vil vare ved til 
pandemien er over

Beredskap
Behandle 
covid-19

Behandle
andre 

tilstander
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