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Styresak 124-2012 Ventetider og fristbrudd – konkrete forslag til 

tiltak, oppfølging av styresak 101-2012 

Sakspapirene var ettersendt. 
 
 
Formål/sammendrag 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 101-2012 Virksomhetsrapport nr. 8-2012 i 
styremøte, den 27. september 2012. Styret fattet følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar virksomhetsrapport nr. 8-2012 til orientering, men er ikke 

fornøyd med utviklingen på ventetider og fristbrudd. 
 
2. Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør i førstkommende styremøte legge frem nye 

konkrete forslag til tiltak for å nå målsettingene på ventetider og fristbrudd.  
 

3. Styret viser til styresak 89-2012 Reduksjon av ventetider og fristbrudd – 
foretaksspesifikke handlingsplaner, oppfølging av styresak 73-2012, vedtakets punkt 
5. Helseforetakene skal sikre at pasienter som ikke kan få behandlingstilbud i eget 
helseforetak innen fristen, får adekvat tilbud – fortrinnsvis i egen region. Vedtaket 
videreføres i foretaksmøte med helseforetakene snarest mulig. 

 
Denne saken er en oppfølging av styrets vedtak i punkt 2 ad. konkrete forslag til tiltak 
for å målsettingene på ventetider og fristbrudd. 
 
Lang ventetid og fristbrudd på utredning og behandling oppleves av mange pasienter 
som et stort problem. Tiltak som bidrar til å redusere uønsket ventetid og unngå 
fristbrudd er i tråd med Helse Nords kjerneverdier kvalitet, trygghet og respekt.      
  
Bakgrunn/fakta 
I tråd med styrets vedtak i punkt 3 ble det gjennomført foretaksmøter med 
sykehusforetakene i regionen, den 22. oktober 2012.   
 
Som en oppfølging av styresak 89-2012 Reduksjon av ventetider og fristbrudd – 
foretaksspesifikke handlingsplaner, oppfølging av styresak 73-2012 vil det bli lagt frem 
styresak om fristbrudd og ventetider innen psykisk helsevern for voksne (VOP), barn og 
ungdomspsykiatri (BUP) og tverrfaglig spesialisert behandling for 
rusmiddelavhengighet (TSB) i løpet av høsten 2012. Styresaken er planlagt til møte, den 
28. november 2012.  
 
Det vises for øvrig til status og vurdering av fristbrudd og ventetid i styresak 112-2012 
Tertialrapport nr. 2-2012 og styresak 113-2012 Virksomhetsrapport nr 9-2012.   
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Status – fristbrudd  
Helseforetakene skal ”sørge for at foretaket ikke har fristbrudd”. Dette er nedfelt i 
kapittel 3.2. i Helse Nord RHFs oppdragsdokument til helseforetakene. 
 
Andel fristbrudd er pr. august 2012 på 17 % for Helse Nord som helhet. Det er 
betydelige forskjeller mellom fagområder og helseforetak. Helgelandssykehuset HF har 
pr. dags dato færrest fristbrudd og en positiv utvikling.  
 
Helse Nord har høyest antall fristbrudd innen fagområdene psykisk helsevern, ortopedi, 
fordøyelsessykdommer, øre-nese-hals sykdommer og hjertesykdommer.   
 
Helse Nord RHF har under etablering et regionalt prosjekt for å unngå fristbrudd. 
Direktørmøtet i foretaksgruppen er oppnevnt som styringsgruppe. Prosjektoppstart er 
beregnet til november 2012. Prosjektet vil forsterke innsatsen i vår egen region 
gjennom identifisering av alle henviste pasienter som ikke kan behandles innen fristen. 
Disse vil bli behandlet i annet helseforetak i regionen, andre regioner eller ved private 
institusjoner. Økt bruk av avtalespesialister er også aktuelt. 
 
Erfaringer fra andre helseregioner vil bli inkludert i arbeidet. Tett oppfølging, sterk 
ledelsesforankring, stor oppmerksomhet på nært forestående fristbrudd, rask effektiv 
vurdering av henvisninger (innen 48 timer) og dedikert personell til oppgaven, er alle 
eksempler på erfaringer som har gitt gevinst. 
 
Status – ventetider  
For august 2012 er gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i alle fagområder 
samlet 82 dager. Dette er tilsvarende ventetiden for samme periode i fjor.     
 
Helse- og omsorgsdepartementets krav til Helse Nord RHF er at gjennomsnittlig 
ventetid skal være ned mot 65 dager. Helse Nord RHFs krav til helseforetakene er 
forsterket til at gjennomsnittlig ventetid for alle fagområder skal reduseres til under 60 
dager. Figur 1 viser utviklingen i de fire RHF-ene i 2012.   
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Figur 1. Figuren viser utviklingen i fristbrudd for de fire RHFene i perioden januar til august 2012. 
 
Tiltak – fristbrudd og ventetider   
Aktuelle tiltak, basert på erfaringer i Helse Nord og i de andre regionale helseforetak:   
- Sterk ledelsesforankring og engasjement i arbeidet med å forhindre fristbrudd og 

redusere ventetid. 
- Tett oppfølging av helseforetakene, i oppfølgingsmøter og gjennom rapporteringer. 
- Kontinuerlig ”rydding” i ventelister og ingen ventetid ut over tolv måneder uten at 

dette er medisinsk begrunnet.  
- Kort frist for vurdering av elektive henvisninger gjennom oppgraderte rutiner og 

kontinuerlig måling av tid fra mottatt henvisning til vurdering.  
- Registrering og oppfølging av tid fra fristbrudd til behandling.  Andel pasienter med 

fristbrudd behandlet innen én og to uker etter fristens utløp måles.   
- Korrekt håndtering av pasientdatasystemet – ”glemt av sykehuset” 
- Kvalitetssikre nye systemer: DIPS-BUP, DIPS-RUS. 
- Pasienter på ventelister tilbys behandling ved andre helseforetak, når helseforetaket 

selv ikke kan holde fastsatt frist. 
- Utarbeide oversikter på helseforetaks-, klinikk- og avdelingsnivå over 

fagfelt/diagnosegrupper med fristbrudd og nærtkommende fristbrudd. Oversiktene 
må følges opp aktivt for å fjerne fristbrudd.  

- Bruke fagråd og fagnettverk i fagområder med lange ventetider aktivt. Dette for å 
sikre forståelse og samarbeid i arbeidet.  

- Sikre kontinuerlig og god opplæring i prioriteringsforskriften, 
prioriteringsveilederne og bruken av disse.  

- Alle som vurderer elektive henvisninger må gjennomføre e-læringskurset 
«Prioritering i spesialisthelsetjenesten» og bestå kursprøven. 

- Langtidsplanlegging av ferieavvikling og annet fravær. 
- Målrettet bruk av ekstrainnsats gjennom henvisning til annet helseforetak eller kjøp 

av tjenester hos private tilbydere eller avtalespesialister som kan behandle 
pasienten innen fristen. Andre alternative kan være innleie av personell, 
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kveldspoliklinikker, investering i utstyr og infrastruktur, tildeling av legehjemler og 
utprøving av alternative arbeidsformer. 

- Registreringsproblemer av rett til helsehjelp når pasienten henvises videre fra 
lokalsykehus og til annet sykehus, må løses. Informasjon om vurderings- og 
behandlingsfrister må følge viderehenvisningene til ”sekundærsykehuset”. Der 
denne informasjonen mangler, må dette etterspørres.  

- Desentralisering av enkelte pasienttilbud må vurderes. Et eksempel er oppbygging 
av plastikk-kirurgi i Helgelandssykehuset HF. 

 
Adm. direktør vil foreslå å innføre økonomiske sanksjoner fra 1. mai 2013 til 
helseforetak som har fristbrudd av noen betydning på dette tidspunkt. Tiltaket vil bli 
forelagt styret i egen sak. I denne sammenheng vil også forventede endringer i pasient- 
og brukerrettighetsloven bli inkludert.  
 
Vurdering 
En god medisinsk eller kirurgisk behandling med minst mulige bivirkninger og 
komplikasjoner er viktigst i pasientbehandlingen. Dernest er en kort ventetid av 
betydning for å begrense pasientenes lidelser og plager. Behandlingsfrister settes med 
bakgrunn i nasjonale prioriteringsveiledere utarbeidet av fagfolk.  
 
Tiltak for å hindre fristbrudd og redusere lange ventetider omfatter flere forhold og vil 
ofte være to sider av samme sak: Intern logistikk, systematisk oppfølging av 
fagområdene med høy andel fristbrudd, riktig bruk av prioriteringsveilederne og 
rutiner for viderehenvisning av pasienter med risiko for fristbrudd er aktuelle 
forbedringstiltak. Gjennomføring av disse vil kreve en sterk ledelsesmessig oppfølging i 
alle ledd.  
 
Det må også sikres at fagområder med ufullstendige NPR-registreringer får tilstrekkelig 
oppmerksomhet.     
 
Endringene i pasient- og brukerrettighetsloven, som nå er på høring, viser at Helse- og 
omsorgsdepartementet ønsker å skjerpe kravene. Dette for å unngå fristbrudd og korte 
ned uønsket ventetid. Helse- og omsorgsdepartementet har signalisert en klar 
forventning om at Helse Nord innen kort tid har en sterk reduksjon av fristbruddene. 
 
Konklusjon 
Det er en rekke tiltak i Helse Nord og i andre regionale helseforetak som samlet vil gjøre 
det mulig å forbedre vår oppfølging av fristbrudd og ventetid, slik at nasjonale mål kan 
oppnås. Tiltakene vil bli diskutert med helseforetakene for å sikre god forankring og 
inklusjon i helseforetakenes egne handlingsplaner. Det regionale fellesprosjektet 
forventes å gi helseforetakene drahjelp i dette arbeidet. 
 
Forslag i pasient- og brukerrettighetsloven om styrkede pasientrettigheter 
understreker behovet for tett oppfølging og effektive tiltak for å unngå fristbrudd og 
oppnå redusert ventetid.        
 
 

Styremøte Helse Nord RHF 
31. oktober 2012 - sakspapirer

side 26



 

Det planlagte regionale prosjektet vil kreve et skjerpet fokus i helseforetakene. Dette 
må skje gjennom hyppig og tydelig lederoppfølging samt gode rutiner for daglig 
oppfølging av henvisningene for å sikre kort ventetid og god oversikt over nært 
forestående fristbrudd.  
 
Der helseforetaket ikke kan sikre behandling innen gitt frist, skal helseforetaket, 
gjennom samarbeid med prosjektledelsen, sikre at fristen oppfylles ved annet 
helseforetak, privat institusjon eller av avtalespesialister. 
 
 

 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 

1. Styret viser til foretaksmøter med helseforetakene, den 22. oktober 2012, og 
forutsetter at foretaksvise handlingsplaner for å unngå fristbrudd for 
rettighetspasienter gjennomføres som planlagt. Styret ber adm. direktør om å sikre 
at helseforetakenes ledelse intensiverer oppfølgingen av fristbrudd og ventetider. 

 
2. Det vises til aktuelle tiltak for å redusere ventetid og unngå fristbrudd. Styret ber 

adm. direktør om å sørge for at disse inkluderes i den tette dialogen og oppfølgingen 
av helseforetakene. Spesiell oppmerksomhet bør legges på forbedrede rutiner og 
god logistikk. 

 
3. Styret viser til det planlagte regionale prosjektet for å redusere ventetid og unngå 

fristbrudd og ber om å bli orientert om erfaringene innen utgangen av første tertial 
2013.  

 
4. Styret ber adm. direktør vurdere økonomiske sanksjoner med virkning fra 1. mai 

2013 til helseforetak som ikke har nådd målet for fristbrudd. Det bes om at dette 
fremlegges som en egen sak til styret innen utgangen av første tertial 2013.     
 

 
Bodø, den 24. oktober 2012 
 
 
Finn Henry Hansen 
fung. adm. direktør 
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