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Vedlegg 1 

Styringsparametre helsefag - Oversikt krav til rapportering 2011 

Oversikt er basert på mål og krav fra HOD og egne indikatorer i HSØ. 
 

 
Bestiller 
 

Ventetider og fristbrudd Mål 2011 Datakilde Rapporterings-
frekvens 

HOD Andel ventetider på nettsiden Fritt 
sykehusvalg som er oppdatert siste 4 uker 
 

100 % Hdir. v/ Kont. 
for Fritt 
sykehusvalg 

Tertialvis 

HOD Endret: Gjennomsnittlig og median ventetid 
for pasienter innen somatikk 
  

 NPR Måned 

HOD Endret: Gjennomsnittlig og median ventetid 
for pasienter innen psykisk helsevern for 
barn og unge (BUP) 
 

 NPR Måned 

HOD Endret: Gjennomsnittlig og median ventetid 
for pasienter innen psykisk helsevern for 
voksne (VOP) 
 

 NPR Måned 

HOD Endret: Gjennomsnittlig og median ventetid 
for pasienter innen tverrfaglig spesialisert 
behandling for rusmiddelavhengige (TSB) 
 

 NPR Måned 

HOD NY: Gjennomsnittlig ventetid i 
spesialisthelsetjenesten ved utgangen av 
2011 
 

Ned mot 65 
løpedager 

NPR Måned 

HSØ Andel pasienter som gis rett til nødvendig 
helsehjelp  
 

 NPR Tertialvis 

HSØ NY: Pasienten får timeavtale sammen med 
bekreftelse på mottatt henvisning 
 

 HF-ene Måned 

HSØ Antall ventet over et år   NPR Tertialvis 

HSØ Antall ventende og ventetid innleggelse 
avd. for sikkerhetspsykiatri  
 

 HF-ene Tertialvis 

HOD Andel pasienter innen BUP som er vurdert 
innen 10 dager 
 

100 % HF-ene Tertialvis 

HOD Andel rettighetspasienter som gis utredning 
eller behandling innen 65 virkedager i 
psykisk helsevern og TSB for personer 
under 23 år  
 

100 % NPR Tertialvis 

HOD Andel fristbrudd for rettighetspasienter  0 %  HF-ene/NPR Tertialvis HOD 
Månedlig HSØ 
 

 
Ventetider skal være basert på NPR-data. 
Fristbrudd vil bli basert på rapportering fra HF-ene ved oppstart i 2011, men det kan være aktuelt å gå 
over til bruk av data fra NPR når NPR-melding er godkjent for alle, og alle har tatt i bruk elektronisk 
melding.  
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Bestiller Kvalitetsforbedring - Diverse indikatorer Mål 2011 Datakilde Rapporterings-
frekvens 

HOD Andel epikriser sendt innen syv dager etter 
utskrivning 

100 %  HF-ene/NPR Tertialvis 

HOD Andel korridorpasienter ~ 0 HF-ene/NPR Tertialvis 

HOD Endret: Andel pasienter med hjerneinfarkt 
som får trombolyse 

 NPR Tertialvis 

HOD NY: Antall og andel med sfinkterruptur 
(fødselsrifter) grad 3 og 4 

 MFR Årlig 

HOD NY: – Diabetes Ben/fotamputasjoner pr 
100.000 innbyggere  

 NPR Årlig 

HSØ Andel liggedøgn utskrivningsklare pasienter 
(Somatikk og VOP)  

 HF-ene Måned 

HSØ Prevalens av sykehusinfeksjoner.  < 3 %  
(Mål HSØ)  

FHI 2 ggr. årlig 

 Psykisk helsevern 
 

   

HSØ Andel ambulante konsultasjoner psykisk 
helsevern voksne (VOP) og (BUP, ny 2011) 

 HF-ene Tertialvis 

HOD Andel tvangsinnleggelser, og ratejustert for 
befolkningen i opptaksområdet til 
institusjonene 

 HF-ene/NPR Tertialvis 

HSØ Andel ikke planlagte reinnleggelser i 
psykisk helsevern (voksne) 

Reduksjon HF-ene Tertialvis 

HOD NY - Datakvalitet hovedtilstand psykisk 
helsevern barn og unge 

100 % NPR Tertialvis 

HOD NY - Datakvalitet lovgrunnlag psykisk 
helsevern voksne 

100 % NPR Tertialvis 

 NY - Datakvalitet hovedtilstand psykisk 
helsevern voksne 

100 % NPR Tertialvis 

 Kreftbehandling 
 

   

HOD NY: Tid fra henvisning til første behandling 
tykktarmskreft. 

 NPR Tertialvis 

HOD NY: Tid fra henvisning til første behandling 
brystkreft. 

 NPR Tertialvis 

HOD NY: Tid fra henvisning til første behandling 
lungekreft. 

 NPR Tertialvis 

 Tilgjengelighet, brukervennlighet og 
brukermedvirkning 
 

   

HOD NY – Brukererfaringer kreftpasienter, justert 
for case-mix  

Kunnskapssenteret 
(Nasjonale brukerer-

faringsundersøkelser) 

Årlig 

HOD NY – Brukererfaringer 
svangerskap/føde/barsel  

Kunnskapssenteret 
(Nasjonale bruker-

erfaringsundersøkelser) 

Årlig 

HOD NY – Fastlegers erfaringer med DPS Kunnskapssenteret 
(Nasjonale bruker-

erfaringsundersøkelser) 

Årlig 

 
Der hvor datakilde er oppgitt som HF-ene legges det til grunn at rapportering fra HF-ene skjer i de 
ordinære ”rapporteringspakkene”. Data fra øvrige datakilder vil bli innhentet og sammenstilt av Helse 
Sør-Øst RHF. 
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Fokusert styringsparametre/kvalitetsindikatorer Helse Sør-Øst RHF 2011 
 

 Fristbrudd 
 Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning 
 Sykehusinfeksjoner 

 
Øvrig rapportering 
 
Øvrige rapportering, i hht. driftsavtalen, fremgår av ”rapporteringspakken” som sendes ut fra 
Avdeling for budsjett og regnskap. 
 
Nasjonale kvalitetsindikatorer rapporteres i tillegg til NPR tertialvis i hht. deres 
innkallingsbrev.  
 
Der ikke annet er angitt, rapporteres til Helse Sør-Øst RHF på fastsatt skjema. 
 
Uansett rapporteringsmetode har helseforetaket ansvar for å vurdere resultatet i forhold til 
målet og kommentere avvik og tiltak i kommentardelen av rapporteringspakken. 
 
 
Utrykt vedlegg: Definisjonskatalog for styringsparametrene sendes per e-post til 
helseforetaket/sykehuset 
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Vedlegg 2 

 

Rapportering og årlig melding for 2011 
 
Alle styringsbudskap gitt av Helse- og omsorgsdepartementet som er tatt inn i dokumentet 
Oppdrag og bestilling 2011 vil bli integrert i egen forsendelse for innspill til årlig melding for 
Helse Sør-Øst RHF 2011. 

 
I årlig melding skal det blant annet rapporteres på hvordan de regionale helseforetakene har 
fulgt opp oppgaver i oppdragsdokumentet for 2011. Tabellen nedenfor skal brukes som 
grunnlag for rapportering på spesifiserte områder. Det er viktig å ha kjennskap til hva som 
skal rapporteres slik at nødvendige forberedelse for fremskaffelse av data kan foretas. 

 
Rapportering på spesifiserte områder 
 
Rapporteringsområder Datakilde Kommentar 

Helsefag-pasientbehandling   

Antall nye desentraliserte tiltak  Skriftlig tilbakemelding 

Antall nasjonale medisinske kvalitetsregistre som har 
elektronisk innrapporteringsløsning. 

 Skriftlig tilbakemelding 

Antall barn som fødes av kvinner i LAR- behandling 
og systematisk registrering av type tilbud denne 
gruppen får. 

MFR Skriftlig tilbakemelding 

Antall oppsøkende/ambulante team innen TSB.  Skriftlig tilbakemelding 

Antall pasienter over 18 år behandlet i henholdsvis 
sykehus og DPS per 10 000 innbygger over 18 år 
fordelt på døgninnleggelser, poliklinisk virksomhet 
innen psykisk helsevern. 

 Skriftlig tilbakemelding 

Antall DPS som tilbyr brukerstyrte plasser.  Skriftlig tilbakemelding 

Antall ambulante team, fordelt på hvs. akutteam, 
rus/dobbeltdiagnose-team, andre behandlingsteam 
og ambulante team innen psykisk helsevern for barn 
og unge. 

 Skriftlig tilbakemelding 

Antall læreplasser innenfor helsefagarbeider-
utdanningen og ambulansearbeiderutdanningen. 

 Skriftlig tilbakemelding  

Antall utdanningsstillinger for tannleger under 
spesialisering. 

 Skriftlig tilbakemelding 

Innovasjon   

Antall OFU (evt. IFU) løpende og nye kontrakter i 
2011, samlet prosjektverdi og helseforetakets bruk 
av ressurser målt i kroner på de to kategorier. 

Innovasjon Norge/ 
Interne kilder 

Skriftlig tilbakemelding 

Antall FORNY (kommersialisering av FoU- 
resultater), BIP (brukerstyrte innovasjonsprosjekter) 
og KBM (kompetanseprosjekter med 
brukermedvirkning) prosjekter samt tildelte midler fra 
Norges forskningsråd til innovasjonsprosjekter i 
2011. 

Norges 
forskningsråd 
/interne kilder 

Skriftlig tilbakemelding 

Antall registrerte oppfinnelser i 2011. DOFI Skriftlig tilbakemelding 

Antall innleverte, i 2011, og videreførte 
patentsøknader (PCT). 

Interne kilder Skriftlig tilbakemelding 

Antall bedriftsetableringer i 2011. Brønnøysund reg. 
/ interne kilder 

Skriftlig tilbakemelding 

Antall lisensavtaler i 2011. Interne kilder Skriftlig tilbakemelding 

Antall forprosjekter finansiert av InnoMed. InnoMed Skriftlig tilbakemelding 

Antall og andel av alle innkomne e-søknader som 
omtaler innovasjonspotensial i 2011. 
 

http://forskningspr
osjekter.ihelse.net 

Skriftlig tilbakemelding 



Styringsparametre Helse Sør-Øst RHF 2011 

 

Rapporteringsområder Datakilde Kommentar 

Forskning   

Årlig forskningspoeng beregnet fra 
artikkelproduksjon og avlagte doktorgrader 
totalt for Helse Sør-Øst RHF.  

NIFU  Beregnes av NIFU  

Årlige publikasjoner rapportert til Cristin innen 1. 
september. 

Cristin Beregnes av NIFU  

Årlig ressursbruk til forskning og utvikling totalt i 
Helse Sør-Øst RHF, herunder andel til psykisk helse 
og rus (beregnet av NIFU). 

NIFU  Beregnes av NIFU  

Andel prosjekter og andel tildelte midler til 
forskningsprosjekter mv. i Helse Sør-Øst RHF på 
utvalgte prioriterte fagområder innen forskning inkl 
samhandlingsforskning (jf definisjonen under pkt. 7.1 
, herunder rus, psykisk helse, 
rehabilitering/habilitering, kvinnehelse, kreft, kols, 
diabetes, eldremedisin og samhandlingsforskning i 
2011. Rapporteringen skal omfatte alle helseforetak 
med forskningsaktivitet og baseres på elektronisk 
rapportering. 

http://forskningspr
osjekter.ihelse.net
. 

Rapport utgis 

Antall søknader, innvilgede prosjekter og tildelte 
midler fra Norges forskningsråd og EUs 7. 
rammeprogram for forskning og teknologiutvikling i 
2011. 

Norges 
forskningsråd 

Skriftlig tilbakemelding 

Status samt resultater under hvert fagområde der det 
er etablert forskningssamarbeid mellom de fire 
regionale helseforetakene (forankret i 
NSG), herunder etablert nettverk, 
koordineringsfunksjon samt 
forskningsprosjekter med deltakere fra flere 
helseregioner. 

Interne kilder Skriftlig tilbakemelding 

 


