
Helse- og Omsorgsdepartementet
Helserettsavdelingen
Postboks 8011 Dep
0030 OSLO

Vår saksbehandler:

Vår ref.:

Øyvind Nordbø
1053997 (2018_00655)

Vår dato:

Deres ref.:

Medlemsnr.:

26.09.2018

Høringssvar: Høring - Rapport om alternativer for regulering av pasientforløp og registrering av ventetid

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har gått gjennom Helsedirektoratets rapport om ovennevnte, for komme med innspill til 
forslag som kan bidra til en bedre regulering av pasientforløp og registrering av ventetid. NSF har stor oppmerksomhet 
og fokus på ulike aspekter knyttet til pasientforløp. Vi oppfatter at innspill i denne sammenheng skal være avgrenset til 
regulerings-bestemmelser og registrering av ventetider, med andre ord tiden før hoveddelen av det totale 
pasientforløpet som ivaretas av spesialisthelsetjenesten starter.

Sett i lys av et stort fokus på ventetider for spesialisthelsetjenester er det viktig å videreutvikle rammer og verktøy som 
sikrer rett prioritering og lik tilgang på helsetjenester i tråd med politiske ambisjoner og rammevilkår. Det er varierende 
grad av tillit til rapporter/indikatorer på dette området noe som kan skyldes både det ovennevnte og svakheter i dagens 
systemer som gir muligheter for uønsket variasjon i rapporteringspraksis.

Etter vår vurdering kan alle de tre ulike modellene presentert i Helsedirektoratets rapport innebære en forbedring i 
forhold til dagens system. Uansett om en lander på en anbefaling om fortsatt frist (modell A og B) eller «andre 
mekanismer» (Modell C) er det viktig med en enklest rapporteringsstruktur for i størst grad å kunne forbygge «gaming», 
og annen utilsiktet variasjon i registreringspraksis.

De ulike tilnærmingene har hver seg styrker og mulige svakheter (ulik grad av pisk/gulrot), men felles for modellene er 
en sammenslåing av regelverk/mekanisme for utredning og behandling, noe vi mener er et riktig og viktig grep.
 
Med vennlig hilsen

Eli Gunhild By Jarle Grumstad
Forbundsleder Ass. fagsjef
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