
VEDLEGG 1, Rapportering i henhold til bestillerdokument 2006 
 
Område   Referanse Rapporteringspunkt Frekvens
Basisbevilgning og særskilte forhold (kap. 
732.70) 

1 - Kostnader til pasienttransport i 2006. Funksjonskontoplan (nr. 606) legges til grunn. 
- Det skal rapporteres på hvert enkelt strekpunkt under kap. 732.70 

Årlig melding 

Kvalitet og metodevurdering 2.1 - Føle opp internkontroll og kvalitetsutvalg ved alle helseforetak 
- Påse at helseforetak er kjent med faglige retningslinjer og har et bevisst forhold til 

oppfølging av nasjonale faglige retningslinjer 
- Sørge for at helseforetak og private med avtale rapporterer data av god kvalitet til 

medisinske kvalitetsregistre og system for måling av kvalitetsindikatorer 

Årlig melding 

Faglig rammeverk 2.1 - Andel epikriser utsendt innen 7 dager 
- Andel korridorpasienter 
- Andel pasienter innen psykisk helsevern for barn og unge diagnostisk vurdert etter 

ICD-10 

Tertial 

Prioritering 2.2 - Prioritere pasienter med psykiske lidelser, ruspasienter, pasienter med kroniske 
sykdommer, pasienter som behøver rehabilitering og habilitering 

- Individuell plan 

Årlig melding 

Pasientbehandlng 2.3 - Prosentvis sterkere vekst innenfor rus og psykisk helsevern enn innenfor somatikk. 
Føringer på funksjonskontoplan legges til grunn. 

- Aktivitet omfattet av ISF og poliklinikk på samme nivå som i 2005. Rapporteres 
månedlig på eget vedlegg. 

- Tiltak for ivaretakelse av kjønnsperspektivet 
- Utarbeide en plan for styrking av spesialisthelsetjeneste til eldre 
- Utarbeide en kapasitetsanalyse i fellesskap mellom de regionale helseforetakene 

Tertial på 
første 

strekpunkt 
Månedlig på 

annet 
strekpunkt 

Psykisk helsevern 2.3.1 - Markert redusert gjennomsnittlig ventetid for barn- og unge 
- Tiltak for utjevning av dekningsgrad i tjenestetilbudet innen BUP 
- Ivareta tilgjengelighet og kvalitet på akuttavdelingene målt i beleggsprosent 
- Tiltak for å oppgradere DPS faglig og kompetansemessig 

Årlig melding 
Årlig melding 

Tertial 
Tertial 

Tilbudet til rusmiddelmisbrukere 2.3.2 - Prioritere unge med rusmiddelproblemer og barn og unge med rusmiddelmisbrukende 
foreldre 

- Prioritere pasienter med samtidig rusproblem og psykisk lidelse 
- Domfelte rusmiddelmisbrukere 

Årlig melding 

Rehabilitering og habilitering 2.3.3 - Tjenestetilbudet skal prioriteres slik at tilbudet til pasientene utbygges og styrkes. 
Føringer på funksjonskontoplan legges til grunn. 

Tertial 



Område   Referanse Rapporteringspunkt Frekvens
Kronikere og særskilte sykdomsgrupper 2.3.4 - Iverksette tiltak basert på nasjonale strategier (kreft, diabetes, KOLS, kroniske smerter) Årlig melding 
Lokalsykehus 2.3.5 - Igangsette arbeid med utvikling av sammenhengende behandlingskjeder for akutt syke, 

eldre, kronisk syke og for elektive pasienter 
- Etablering av samarbeidsavtaler med kommuner i helseforetakets område 
- Oppretting av minst to pasientrettet samhandlingstiltak overfor prioriterte 

pasientgrupper 

Årlig melding 

Smittevern og beredskap 2.3.6 - Smittevern i henhold til lov, spesielt overfor pandemisk influensa og MRSA Årlig melding 
Høyspesialisert medisin - landsfunksjoner 
og nasjonale kompetansesentra 

2.3.7 - Sammen med øvrige regionale helseforetak utarbeide forslag til fremtidig organisering 
av høyspesialiserte tjenester 

- Sikre lik tilgjengelighet 
- Sikre spredning av kompetanse og rekruttering  

Årlig melding 

Utdanning 2.4 - Hva gjøres for å etablere et riktig antall og kvalitativt gode praksisplasser for studenter i 
grunnutdanning? 

- Hva gjøres for å planlegge videre- og etterutdanning av personell for å møte nåværende 
og fremtidige behov? 

- Hvordan ivaretar samarbeidsavtalene mellom helseforetakene og høgskolene forhold 
som organisatorisk samarbeid, personalsamarbeid og faglig samarbeid (herunder 
oppgave- og ansvarsfordeling, hospitering og kombinerte stillinger, utarbeidelse av 
fagplaner, forsknings- og utviklingsarbeid mv)? 

Årlig melding 

Forskning 2.5 - Fagområder der det er etablert nasjonalt forskningssamarbeid 
- Andel av bruttobudsjett samt antall søknader mottatt og innvilget innenfor 

kvinnehelseforskning  
- Antall og andel prosjekter som omfatter sykdom som rammer begge kjønn der det er 

gjort kjønnsspesifikke analyser  
- En oversikt over helseforetak der forskningsdokumentasjonssystemet FRIDA er 

etablert.  

Årlig melding 

Opplæring av pasienter og pårørende 2.6 - Sørge for at pasienter og pårørende som har behov for opplæring får tilbud om dette Årlig melding 
 


