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Høring - Alternative modeller for regulering av pasientforløp og registrering 

av ventetider i spesialisthelsetjenesten 

Det vises til brev fra Legeforeningen datert 6. juli 2018. 

Norsk overlegeforening (Of) har behandlet direktoratets rapport med forslag til nye modeller 

på styremøte 30. august 2018. Of mener at alle de fremlagte modellene vil kunne fungere 

bedre enn praksisen som har utviklet seg under dagens lov- og regelverk. 

Of støtter forslaget om å fjerne skillet mellom utredning og behandling. Tekstlig sett kan det å 

fjerne rettighetene til behandling framstå som en svekkelse av pasientrettighetene. Men denne 

bestemmelsen har ikke fungert, og har ikke vært av reell betydning for pasienten de senere 

årene. Å fjerne skillet mellom utredning og behandling, vil gjøre vurderingene enklere og 

likere, og det vil være tydeligere for henviser og pasient hva som faktisk kan forventes ved en 

første kontakt med tjenesten. 

Endringen kan bidra til at henviser og behandler vil rette oppmerksomheten mot det videre 

forløpet. For pasienter i behandlingsforløp er ofte den viktigste milepælen tidspunktet de 

faktisk mottar behandling. For at pasienter skal kunne treffe kvalifiserte valg må de gis tilgang 

til informasjon om reelle ventetider fram til helsehjelpen faktisk kan gis. 

Etter Ofs syn er det altså hensiktsmessig å tydeliggjøre at en første kontakt i sykehuset ikke gir 

noen garanti for annet enn start av et utrednings- eller behandlingsforløp. Tiltaket bør 

kombineres med en tydelig forventning til tjenesten om at det videre pasientforløpet må være 

forsvarlig, jfr. prioriteringsveiledernes tilrådninger. Pasientene må gis informasjon om når de 

kan forvente å motta helsehjelpen, i form av oppdatert informasjon når pasienten og fastlege 

skal velge sykehus, og underveis i forløpet. 

Etter Ofs syn er det altså ikke hensiktsmessig å tydeliggjøre at en første kontakt i sykehuset 

ikke gir noen garanti for annet enn start av et utrednings- eller behandlingsforløp. Tiltaket bør 

kombineres med en tydelig forventning til tjenesten om at det videre pasientforløpet må være 

forsvarlig, jfr. prioriteringsveiledernes tilrådninger. Pasientene må gis informasjon om når de 

kan forvente å motta helsehjelpen, i form av oppdatert informasjon når pasienten og fastlege 

skal velge sykehus, og underveis i forløpet. 

Of anser det videre som hensiktsmessig at pasienter som hovedregel vurderes, og at 

avvisninger basert på vurdering av henvisningen alene bør unngås. Spesialisthelsetjenesten bør 

gis anledning til å avvise henvisninger som er mangelfulle, men bør da informere om 



manglene, og etterspørre en revidert henvisning. Pasienten bør som hovedregel få kopi av 

korrespondansen. Etter Ofs syn kan en slik innretning samlet bidra til å styrke 

pasientrettighetene. 

Ordningen med økonomiske straffetiltak for sykehus som ikke klarer å innfri fristen 

(fristbrudd), har etter Ofs syn ikke fungert. Det er sannsynlig at denne mekanismen har bidratt 

til de omfattende uregelmessigheter som har utviklet seg i sykehusene knyttet til 

ventelisteregistreringen og håndteringen av pasientrettigheter. Of anbefaler at denne ordningen 

hverken videreføres, eller endres. Den bør avskaffes. Kombinasjonen av fritt sykehusvalg og at 

sykehusene plikter å gi alle som henvises forsvarlig behandling og forsvarlige forløp kan sette 

sykehusene i en vanskelig situasjon som kan fremtvinge lovstridig praksis. Dette er uheldig. 

Etter Ofs syn bør oppfølgingen av sykehusenes praksis gjøres gjennom rapporteringen og 

dialogen med eier. Sykehusene kan allerede rapportere oppdaterte tall for ulike punkter i 

pasientforløpet, og kan tilpliktes å underrette eier umiddelbart der det ikke lar seg gjøre å 

gjennomføre pasientforløpene i tråd med faglige tilrådninger. Eier kan da vurdere situasjonen, 

og igangsette relevante tiltak. 

Etter Ofs syn bør eiers sørge-for ansvar tydeliggjøres, og eier bør innrette egen virksomhet slik 

at det lar seg gjøre å følge opp ansvaret i den daglige driften. Blant tiltakene som eier bør 

vurdere er å overføre pasienter til andre regioner, helseforetak, institusjoner eller 

avtalespesialister der dette er egnet, og å holde tilbake midler for å gi tildelinger til tilbydere 

som kan tre inn for å styrke tilbudet der behovet kan oppstå. 

Etter Ofs syn har ordningen med å ta pasienter til en tidlig vurdering i hovedsak fungert godt. 

Det er oftest hensiktsmessig at pasienten tidlig får avklart behovet for videre tiltak, og 

pasienter kan være sårbare i perioden fra en instans har gjort en vurdering og henvist videre, til 

den neste overtar ansvaret. Pasienten bør til enhver tid kjenne til hvem som er ansvarlig for å 

håndtere pasientens aktuelle helseproblem. Fram til pasienten kommer til vurdering bør dette 

være henvisers ansvar. Når pasienten kommer til vurdering bør det fremgå av vurderingen 

hvem som har ansvaret for å følge opp pasientens aktuelle helseproblem i det videre forløpet. 

Of mener altså at det er hensiktsmessig å videreføre kort tid til første vurdering i 

spesialisthelsetjenesten, og mener videre at ansvarsforholdene i de ulike fasene av 

pasientforløpene med fordel kan tydeliggjøres. Of mener at henvisningene bør gis lik rang 

uavhengig av om de er nye, eller om de er ledd i allerede oppstartede pasientforløp, slik at 

prioritering av pasienter skjer i en sammenheng og ut i fra forsvarlighet. Om virkemiddelet for 

å oppnå tidlig vurdering skal være en rettighet eller framkomme som krav fra eier er etter Ofs 

syn underordnet, men Of ser ingen ulemper med at dette håndteres som ledd i øvrig styring. 

Rettighetsfesting kan være beheftet med noen ulemper, og det kan være hensiktsmessig å 

unngå dette. 

Hvis dette håndteres i eierstyringen, kan eier da tilplikte underliggende virksomhet - og øvrige 

aktører - å levere tjenester i tråd med konkrete målsetninger om ventetid mv. Hvis foretak eller 

andre aktører ser at det ikke lar seg gjøre å nå målsetningene skal eier orienteres, og iverksette 

nødvendige kompenserende tiltak. Like krav kan stilles til underliggende helseforetak og 

øvrige leverandører av helsetjenester, herunder avtalespesialistene. 

Of anser at departementet ved en revisjon av regelverket bør ha som målsetning at de regionale 

helseforetakene i størst mulig grad kan utnytte ressursene de ulike leverandørene representerer 



til å oppfylle sørge-for-ansvaret. Endringene bør derfor ivareta hensynet til at også 

avtalespesialister (og andre) kan omfattes av ordningene som institueres.  

I rapporten fremmes flere interessante forslag som kan bidra til å skape bedre forutsigbarhet og 

strukturering i pasientforløpene, blant annet innføring av en serviceerklæring, forløpsplan og 

åpen timebok. Of synes flere av forslagene bør vurderes nærmere, men da i en annen 

sammenheng. Etter Ofs syn faller forslagene dels utenfor mandatet – å foreslå ny regulering av 

pasientforløp og registrering av ventetider. Erfaringene med å bruke rettighetsfesting i lov eller 

forskrift til å framtvinge endringer i tjenesten har til dels vært dårlige. Et eksempel er 

bestemmelsene om individuell plan, som ikke har fungert etter intensjonen. Etter Ofs syn bør 

denne type ordninger prøves ut før innføring, og Of anser at utprøving og innføring best kan 

håndteres i eierlinjen. 

Of har valgt ikke å fremme noen klar anbefaling knyttet til de fremlagte modellene, men våre 

vurderinger og tilrådninger samsvarer i størst grad med modell C.  
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