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Pasienten i sentrum 
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Fritt behandlingsvalgsreformen 
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Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 
For å få  bort 
sidenummer, dato, samt 
redigere tittel på 
presentasjon: 
Klikk  på 
”Sett Inn” -> Topp og 
bunntekst -> Huk av for 
ønsket tekst. 

Tips bokmål 
stavekontroll: 
Klikk fane ”se gjennom”, 
klikk i tekstfeltet og huk 
av for bokmål under 
”språk” 

Hvorfor trenger vi en reform? 
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Ledig kapasitet 

Kapasitets-
utnyttelse 

Ledig kapasitet – 
både i offentlige 
og private 
sykehus* 

Utvikling mot todeling av helsevesenet 
•  Flere betaler selv fordi de ikke er fornøyd 
• Svekker oppslutning om offentlig helsevesen 

B	  

C	  

Utgangspunktet 

Vi trenger en 
reform som 
kan: 

• Redusere 
ventetider 

• Øke 
valgfriheten 

• Stimulere 
offentlige 
sykehus til 
å bli mer 
effektive 

* Figuren er kun illustrerende. Ikke faktiske tall. Hypotetiske enheter. 
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Norsk mal: Tekst uten kulepunkter 

Tips bokmål 
stavekontroll: 
Klikk fane ”se gjennom”, 
klikk i tekstfeltet og huk 
av for bokmål under 
”språk” 

Tips bunntekst: 
For å få  bort 
sidenummer, dato, samt 
redigere tittel på 
presentasjon: 
Klikk  på 
”Sett Inn” -> Topp og 
bunntekst -> Huk av for 
ønsket tekst. 
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Fritt behandlingsvalg – en reform 
med tre søyler 

Økt valgfrihet for pasientene 

Mer kjøp fra private gjennom anbud 

Økt frihet for offentlige sykehus 
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Tips bokmål 
stavekontroll: 
Klikk fane ”se gjennom”, 
klikk i tekstfeltet og huk 
av for bokmål under 
”språk” 
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For å få  bort 
sidenummer, dato, samt 
redigere tittel på 
presentasjon: 
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ønsket tekst. 

Hvilke pasienter omfattes av reformen? 
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Økt frihet for offentlige sykehus 

Pasienter som 
blir behandlet 
på private 
sykehus med 
avtale 

Økt bruk av 
anbud 

Pasienter som blir 
behandlet 
gjennom fritt 
behandlingsvalg 

Økt valgfrihet 

Pasienter i offentlige 
sykehus 
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Norsk mal: Tekst uten kulepunkter 

Tips bokmål 
stavekontroll: 
Klikk fane ”se gjennom”, 
klikk i tekstfeltet og huk 
av for bokmål under 
”språk” 
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Når begynner reformen å virke? 
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Fjerner aktivitetstaket - økt somatisk aktivitet 
i offentlige sykehus og private med avtale 

Økt kjøp fra private gjennom 
anbud 

FBV, psykisk helsevern 
og rus, litt somatikk 

2015 2016 

FBV, mer 
somatikk 

• Effekten kommer 
først i de offentlige 
sykehusene 

• Så vil volumet 
gjennom anskaffelser 
øke 

•  I andre halvdel av 
2015 kommer den 
første FBV-aktiviteten 

• Fase 2 av FBV 
kommer i 2016   
(2016-budsjettet) 
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Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 
For å få  bort 
sidenummer, dato, samt 
redigere tittel på 
presentasjon: 
Klikk  på 
”Sett Inn” -> Topp og 
bunntekst -> Huk av for 
ønsket tekst. 

Tips bokmål 
stavekontroll: 
Klikk fane ”se gjennom”, 
klikk i tekstfeltet og huk 
av for bokmål under 
”språk” 

Videre prosess 
•  Høring gjennomført  
•  Lovforslag til Stortinget etter årsskiftet  
•  Forskriftsarbeid 
•  Helsedirektoratet skal forvalte ordningen 
•  Det tas sikte på oppstart i 2015 
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Pakkeforløp for kreft 
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Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 
For å få  bort 
sidenummer, dato, samt 
redigere tittel på 
presentasjon: 
Klikk  på 
”Sett Inn” -> Topp og 
bunntekst -> Huk av for 
ønsket tekst. 

Tips bokmål 
stavekontroll: 
Klikk fane ”se gjennom”, 
klikk i tekstfeltet og huk 
av for bokmål under 
”språk” 

Starten på det hele 
Risikobildet av norsk  
kreftbehandling 
Rapport fra Helsetilsynet 4/2010. 
Hovedfunn: 
-  Manglende kontinuitet i  

 utredningsforløp 
- Forsinkelser i diagnostikk 
-  Sviktende komplikasjons 
-  overvåkning 
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Nasjonal kreftstrategi 2013 – 2017 
 

Målområder: 

•   En mer brukerorientert kreftomsorg 

•   Norge skal bli et foregangsland for gode pasientforløp 

•   Norge skal bli et foregangsland for kreftforebygging 

•   Flere skal overleve og leve lenger med kreft 

•   Best mulig livskvalitet for kreftpasienter og pårørende 
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Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 
For å få  bort 
sidenummer, dato, samt 
redigere tittel på 
presentasjon: 
Klikk  på 
”Sett Inn” -> Topp og 
bunntekst -> Huk av for 
ønsket tekst. 

Tips bokmål 
stavekontroll: 
Klikk fane ”se gjennom”, 
klikk i tekstfeltet og huk 
av for bokmål under 
”språk” 

Regjeringens kreftløft 
•  Kreftløftet har tre hovedelementer som 

følger en nødvendig rekkefølge: 

•  tverrfaglige diagnosesentre 
•  standardiserte pakkeforløp,  
•  bedre samarbeid med fastlegene.  
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 Det første elementet:  

•  Diagnosesentre i alle regioner innen 
årets slutt. 

•  Tromsø åpnet diagnosesenter allerede i 
desember 2013.  

•  Ahus kom i gang i mars. 
•  Helse Midt og Helse Vest er senteret på 

plass om kort tid.  
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Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 
For å få  bort 
sidenummer, dato, samt 
redigere tittel på 
presentasjon: 
Klikk  på 
”Sett Inn” -> Topp og 
bunntekst -> Huk av for 
ønsket tekst. 

Tips bokmål 
stavekontroll: 
Klikk fane ”se gjennom”, 
klikk i tekstfeltet og huk 
av for bokmål under 
”språk” 

Det andre elementet 
Pakkeforløp for kreftpasienter  
•  21 tverrfaglige grupper har nå utarbeidet 

28 pakkeforløp.  
•  Arbeidet er lagt opp etter danskenes gode 

erfaringer.  
•  I Danmark får nå 8 av 10 pasienter 

behandling til fastsatt tid.   
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Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 
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sidenummer, dato, samt 
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stavekontroll: 
Klikk fane ”se gjennom”, 
klikk i tekstfeltet og huk 
av for bokmål under 
”språk” 

Det tredje elementet 
•  Å få bedre samarbeid mellom fastlege og 

sykehus.  
•  Fastlegene er helt avgjørende for å lykkes 

med pakkeforløp for kreft. Derfor må de 
være godt informert om sin rolle og 
ansvar i pakkeforløpene. 

•  Det lages henvisningsrutiner og 
diagnoseveiledere som fastlegene skal 
følge.  
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Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 
For å få  bort 
sidenummer, dato, samt 
redigere tittel på 
presentasjon: 
Klikk  på 
”Sett Inn” -> Topp og 
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ønsket tekst. 

Tips bokmål 
stavekontroll: 
Klikk fane ”se gjennom”, 
klikk i tekstfeltet og huk 
av for bokmål under 
”språk” 

Pasientens styringssignal 
•  Pakkeforløpene har vokst fram på 

bakgrunn av pasientenes historier og 
erfaringer. 

•  Pakkeforløpene er pasientenes 
styringssignal til oss.  
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Norsk mal:Tekst med kulepunkter 
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klikk i tekstfeltet og huk 
av for bokmål under 
”språk” 

Oppdragsdokument til RHF 2014 
•  Etablere forløpskoordinatorer i alle 

sykehus som utreder og behandler 
kreftpasienter, og gi disse nødvendige 
fullmakter slik at forløpstidene kan 
overholdes. 

•  Forløpskoordinatorene må være på plass 
før pakkeforløpene innføres fra januar 
2015. 
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Norsk mal:Tekst med kulepunkter 

Tips bunntekst: 
For å få  bort 
sidenummer, dato, samt 
redigere tittel på 
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stavekontroll: 
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klikk i tekstfeltet og huk 
av for bokmål under 
”språk” 

Oppdragsdokument til RHF 2014 
•  Sikre utrednings- og behandlingskapasitet 

i helseforetakene innen januar 2015. 

•  Sikre en organisasjons- og 
ledelsesstruktur i helseforetakene som 
sørger for nødvendig samarbeid internt i 
det enkelte helseforetak, mellom ulike 
helseforetak og mellom helseforetak og 
fastlegene. 
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Kvalitet 
•  Hvordan vil fritt behandlingsvalg 

påvirke arbeidet med pakkeforløp? 

•  Kvalitet først. 
•  Pakkeforløp er en helhetlig pakke. 
•  Bruk av private aktører som en del av en 

helhetlig pakke (kvalitetskrav).  
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Vi skal skape pasientenes 
helsetjeneste 

Pasientens helsetjeneste 20 


