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Nøkkeltall

• 1,98 mill unike pasienter

– Økt med 164.000 siden 2013

• 114.000 årsverk

• 6,1 mill polikliniske konsultasjoner

• 802.000 døgnopphold, somatisk 
spesialisthelsetjeneste

• 211.000 ventende i spesialisthelsetjenesten



Regjeringens mål

Modernisere helse- og omsorgstjenestene. 

Sikre sammenhengende, trygge tjenester 

som ivaretar den enkeltes behov. 

Ventetid og køer må reduseres 



Nøkkeltall

• Ved utgangen av 2018 var det 211 788 

pasienter som ventet på oppstart av 

helsehjelp. Sammenliknet med 2013 er det 

en nedgang på 63 000.

• Ventetiden gått ned med 15 dager siden 2013 

• Andel fristbrudd er redusert fra 6,2 % til 2%



Tiltak

• Innsatsstyrt finansiering

• Fritt behandlingsvalg

• Øke kjøp av private helsetjenester

• Innføre pakkeforløp



Fritt behandlingsvalg

• Mål: raskere behandling, 
brukermedvirkning, valgfrihet

• Nesten 20 000 pasienter har nå benyttet 
seg av fritt behandlingsvalg.

• De første fire månedene i 2019 er 
økningen på hele 75 prosent, 
sammenliknet med fjoråret. 



Pakkeforløp



Pakkeforløp
• Individuelt forløp tilrettelegges. Brukermedvirkning

• Alle får en koordinator. Fastsatte behandlingsfrister

• Pasienten skal få vite hva som skal skje, når og hvem som 
har ansvaret

• 2015: Kreft (28 ulike pakkeforløp)

• 2019: Psykisk helse og rus
– Psykose, spiseforstyrrelse og tvangslidelse (OCD)

• Kommer: ADHD for barn og unge, muskel og skjelettlidelser, 
utmattelsessyndrom og smertelidelser



Opptrappingsplan

for barn og unges 

psykiske helse



Barn og unges psykiske helse

Opptrappingsplan

• Bekjempe ensomhet og mobbing:

– Mobbeombud i alle fylker

• Styrket helsestasjonene med 1,3 mrd kroner

• Sørget for 400 nye psykologer i kommunene.

• Pakkeforløp for barn og unge, psykiske lidelser

• Livsmestring inn i skolen fra neste høst



Velferdsteknologi



Nytt sykehus i Oslo

skal, skal ikke?



Eldreomsorg
• Tilskuddsordning for etablering av kjøkken, 70 % fra 

1.okt

• Samboergaranti 

• Viderefører statlig finansiert eldreomsorg

• Tilskudd til etablering og renovering av sykehjem –
70%

• Dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med 
demens

• Pårørendestrategi



Hvem er med i ordningen

• Personer med nedsatt funksjonsevne 
(psykisk utviklingshemmede, autister, 
Asperger, og lignende) mellom 0-67 år.

• Støttekontakter, BPA

• Personer med psykiske problemer og 
rusproblemer.

• Eldre

• Hjemmehjelp, praktisk bistand, 





Statsbudsjett 2019
• Alle 6 forsøkskommuner får fortsette frem til 2022 

(mai 2019)
– Stjørdal, Os, Hobøl og Lillesand, Selbu og Spydeberg

• Os kommune skal slå seg sammen med Fusa 
kommune og Hobøl kommune skal slå seg 
sammen med Askim, Trøgstad, Eidsberg og 
Spydeberg fra 1.1.2020. 

• Det åpnes opp for at 6 nye kommuner får bli med i 
forsøket (andre halvår 2020)



Vaksinering
• Barn og eldre er spesielt 

utsatt for alvorlige 

sykdommer

• Alt helsepersonell som 

har kontakt med brukere 

bør være vaksinert



Leve hele livet 
• Reformperioden 2019-2023

• Felles oppstart 1. januar 2019 

• Ulike faser for kartlegging, 

planlegging, gjennomføring og 

evaluering



Bilde av dama på forsiden – fylle hele siden. 


