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Helseminister Bent Høie

Redusere unødvendig

venting og variasjon i

kapasitetsutnyttelsen

Mål 2019 

• Redusere gjennomsnittlig 

ventetid sammenliknet med 2018. 

Under 50 dager i alle regioner 

innen 2021

• Redusere median tid til 

tjenestestart sammenliknet med 

2018

• Overholde en større andel av 

pasientavtalene sammenliknet 

med 2018 (passert planlagt tid). 

Overholde minst 95% av avtalene 

innen 2021

• Andel pakkeforløp innenfor 

standard forløpstid skal være minst 

70% for hver kreftform. 

Variasjonen mellom 

helseforetakene skal reduseres 

• Minst 60% av pasienter med 

hjerneinfarkt som er 

trombolysebehandlet, får denne 

behandlingen innen 40 minutter 

etter innleggelse 

Mål 2019

• Høyere vekst innen psykisk 

helsevern (PHV) og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling (TSB) 

enn for somatikk på regionnivå 

• Andel pakkeforløp gjennomført 

innen forløpstid for utredning skal 

være minst 80% (for PHBU og 

PHV)

• Andel pakkeforløp gjennomført 

for behandling i poliklinikk skal 

være minst 80% (for PHBU, PHV 

og TSB)

• Andel pakkeforløp gjennomført 

innen forløpstid fra avsluttet 

avrusning til påbegynt behandling 

TSB i døgnenhet skal være minst 

60%

• Minst 50% av epikrisene er sendt 

innen 1 dag etter utskrivning fra 

PHV og TSB

• Antall pasienter med 

tvangsmiddelvedtak i PH 

(døgnbehandling) skal reduseres i 

2019

Mål 2019

• Redusere andel pasientskader 

på regionalt nivå i 2019  

sammenliknet med 2017 (GTT-

undersøkelsene)

• Arbeidet med HMS og 

pasientsikkerhet må ses i 

sammenheng. Andel "enheter med 

modent sikkerhetsklima" ved hvert 

helseforetak skal være minst 60%

• 30% reduksjon i forbruk av 

bredspektret antibiotika i 

sykehusene i 2020 sammenliknet 

med 2012

• Ingen korridorpasienter

• Minst 70% av epikrisene sendt 

innen 1 dag etter utskrivning fra 

somatisk helsetjeneste

• Antall nye kliniske 

behandlingsstudier er økt med 5% 

i 2019 sammenliknet med i 2017 

Prioritere psykisk helsevern

og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling

Bedre kvalitet

og pasientsikkerhet



Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus

Styringsmål 2019

Redusere unødvendig

venting og variasjon i

kapasitetsutnyttelsen

Mål 2019 

• Redusere gjennomsnittlig 

ventetid sammenliknet med 2018. 

Under 55 dager i alle helseforetak 

innen 2019

• Redusere median tid til 

tjenestestart sammenliknet med 

2018

• Overholde en større andel av 

pasientavtalene sammenliknet 

med 2018 (passert planlagt tid). 

Overholde minst 93% av avtalene 

innen 2019

• Andel pakkeforløp innenfor 

standard forløpstid skal være minst 

70% for hver kreftform. 

Variasjonen mellom 

helseforetakene skal reduseres 

• Minst 60% av pasienter med 

hjerneinfarkt som er 

trombolysebehandlet, får denne 

behandlingen innen 40 minutter 

etter innleggelse 

• Understøtte god drift og oppnå 

resultatkrav, for å kunne investere 

i utstyr, teknologi og bygg

Mål 2019

• Redusere andel pasientskader på 

regionalt nivå i 2019 sammenliknet 

med 2017 (GTT-undersøkelsene)

• Arbeidet med HMS og 

pasientsikkerhet må ses i 

sammenheng. Andel "enheter med 

modent sikkerhetsklima" ved hvert 

helseforetak skal være minst 60%

• 20% reduksjon i forbruk av 

bredspektret antibiotika i 

sykehusene i 2019 sammenliknet 

med 2012 

• Ingen korridorpasienter

• Minst 70% av epikrisene sendt 

innen 1 dag etter utskrivning fra 

somatisk helsetjeneste

• Antall nye kliniske behandlings-

studier er økt med 5% i 2019 

sammenliknet med i 2017 

• Styrke arbeidet med å utdanne, 

rekruttere, beholde og utvikle 

medarbeidere i et trygt og 

stimulerende arbeidsmiljø

• Arbeide med IKT- standardisering 

for å understøtte informasjons-

sikkerhet, informasjonsdeling, 

mobile og brukervennlige løsninger

Prioritere psykisk helsevern

og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling

Bedre kvalitet

og pasientsikkerhet

Igangsette tiltak som understøtter satsingsområdene i regional utviklingsplan:

1. Nye arbeidsformer – bedre bruk av teknologi og mer brukerstyring

2. Samarbeid om de som trenger det mest – integrerte helsetjenester

3. Redusere uønsket variasjon

4. Mer tid til  pasientrettet  arbeid

5. Forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste

Mål 2019

• Høyere vekst innen psykisk 

helsevern (PHV) og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling (TSB) 

enn for somatikk på regionnivå

• Andel pakkeforløp gjennomført 

innen forløpstid for utredning skal 

være minst 80% (for PHBU og 

PHV)

• Andel pakkeforløp gjennomført 

for behandling i poliklinikk skal 

være minst 80% (for PHBU, PHV 

og TSB)

• Andel pakkeforløp gjennomført 

innen forløpstid fra avsluttet 

avrusning til påbegynt behandling 

TSB i døgnenhet skal være minst 

60%

• Minst 50% av epikrisene er sendt 

innen 1 dag etter utskrivning fra 

PHV og TSB

• Antall pasienter med 

tvangsmiddelvedtak i PH (døgn-

behandling) skal reduseres i 2019

• Redusere gjennomsnittlig 

ventetid til under 40 dager innen 

PHBU og PHV, og under 35 

dager i TSB 

• Redusere avvisningsrater ved 

poliklinikkene innen psykisk 

helsevern


