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Helse Vest sitt ansvar i Spesialisthelsetjenesteloven
• Det regionale helseforetaket skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted innen 

helseregionen tilbys spesialisthelsetjeneste i og utenfor institusjon, herunder
• 1. sykehustjenester,
• 2. medisinske laboratorietjenester og radiologiske tjenester,
• 3. akuttmedisinsk beredskap,
• 4. medisinsk nødmeldetjeneste, luftambulansetjeneste og ambulansetjeneste med bil og eventuelt 

med båt,
• 5. tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet, herunder institusjonsplasser som 

kan ta imot rusmiddelavhengige med hjemmel i helse- og omsorgstjenesteloven §§ 10-2 til 10-4,
• 6. transport til undersøkelse eller behandling i helse- og omsorgstjenesten og
• 7. transport av behandlingspersonell.

• Det regionale helseforetaket skal innrette sitt tjenestetilbud i tråd med følgende prioriteringskriterier:
• a. nytten av tiltak i pasientbehandling,
• b. ressursbruk som tiltak legger beslag på og
• c. alvorlighetsgraden av de tilstander som skal behandles.

• Det regionale helseforetaket skal sørge for at helseinstitusjoner som det eier, eller som mottar tilskudd 
fra de regionale helseforetakene til sin virksomhet, bidrar til å fremme folkehelsen og forebygge sykdom 
og skade, og innretter sitt tjenestetilbud i samsvar med vilkårene i andre ledd.



Bærekraftig helsetjeneste

• Befolkningen blir eldre og andelen i arbeidsfør alder lavere de neste tiårene

• Om helsetjenesten skal drives som i dag vil 1 av 3 måtte jobbe i helsetjenesten. 
Dette er ikke bærekraftig for et samfunn

• Helsetjenestene må derfor 
• Fokusere på de viktigste tilstandene
• Ha stadig fokus på forbedring av måten helsehjelpen gis på slik at den ikke 

krever unødig mye ressurser

• Budsjettene i spesialisthelsetjenesten er vesentlig redusert allerede fra 2023 (for 
lav justering av pris- og kostnadsvekst)



Fagdirektør-rollen

• Faglig rådgiver for administrerende direktør

• Leder fagavdelingen i RHF’et som bl.a. har følgende oppgaver
• Koordinerer oppdrag/forespørsler fra HOD mellom regionene og kommuniserer videre med 

helseforetakene i sitt RHF
• Koordinerer mange av de regionale nettverkene, handlingsplanene, strategiplanene etc
• Ansvar for beredskap
• Følger med på kvalitetsmål

• Nasjonale oppgaver
• Bestillerforum og Beslutningsforum
• Utstrakt samarbeid med de 3 andre RHF’ene
• Dialog med HOD

• Etc…..



Noen perspektiver om 
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Årsrapport 2021 – Norsk 
hjerneslagregister



Årsrapport 2021 – Norsk hjerneslagregister

Har legene som tar imot nevrologiske pasienter god nok 
støtte / øvd nok?

Andel trombolyse < 4t, NIHSS 0-2 Andel trombolyse <4t, NIHSS >2 Andel trombolyse <40 min etter innl.
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Noen perspektiver om kvalitet

• Hjerneslag gir store langtids-konsekvenser
• Fokus på forebygging og god akuttbehandling er svært viktig

• Tidlig diagnostikk er svært viktig
• Opplæring befolkning
• Tilgjengelig CT kapasitet desentralt

• Tidlig behandling er svært viktig
• Rask og god tolkning av CT undersøkelser – større grad samarbeid?
• Simulering, øving på mottak pasient med mistenkt hjerneslag
• Teleslag-løsninger, forsøk med metalyse i ambulanse etc…

• Tverrfaglig opptrening etter hjerneslag
• God kompetanse for kartlegging / oppfølging i slagavdeling
• Godt samarbeid med rehabiliteringsinstitusjoner, kommune

• Gode og robuste fagmiljø i nevrologiske avdelinger / slagavdelinger
• Sykehus må ha gode og robuste fagmiljø
• Gode systemer for internundervisning, trening, støtte

• ++++



Hva sa han?

• Fagdirektør i RHF’et har ansvar for å følge opp den faglige delen av ‘sørge for 
ansvaret’ til RHF’ene

• Variasjon mellom foretakene på blant annet
• Andel som oppsøker lege innen 4 timer
• Andel som får behandling innen 4 timer
• Hjerneslag-insidens
• Andel med gjennomført funksjons kartlegging
• Andel som klarer seg selv etter 3 måneder


