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Ventetiden på sykehusbehandling 
ble tilsynelatende i gjennomsnitt sju
dager kortere fra årsskiftet og frem til
mai. Det er også færre pasienter som
står på venteliste.

Det viser tall fra Norsk pasientregister (1)
som har kartlagt ventelistesituasjonen for
første tertial 2002. Den gjennomsnittlige re-
gistrerte ventetiden for pasienter som har på-
begynt behandling eller utredning i løpet av
1. tertial 2001, er redusert med sju dager fra
årsskiftet, og med ni dager i forhold til samme
tidspunkt i fjor. Ventetiden er nå på 87 da-
ger, og går ned i alle helseregioner unntatt
Helse Midt-Norge.

Nærmere 90 % av dem som ble behandlet i
årets fire første måneder, fikk behandling innen
seks måneder. 3 % hadde ventet i over ett år.

Ryddeaksjon
Også antall pasienter som venter, er redusert.
Ventelistene er redusert med 12 000 siden
årsskiftet, og omkring 17 000 etter samme
tidspunkt i fjor. Totalt er det 247 533 perso-
ner som nå står på venteliste. Både dette og
gjennomsnittlig ventetid er det laveste tallet
som er registrert siden Norsk pasientregister
overtok ventelisteregistreringen i 1998. 

Reduksjonen omfatter de fleste somatiske
fagområder, også områder som tidligere
hadde svært lange lister, som ortopedi, øye-
sykdommer og plastisk kirurgi.

Sykehusene har ryddet i ventelistene, og
dette har effekt på registrert gjennomsnittlig
ventetid.

– Ingrid M. Høie, Tidsskriftet 
ingrid.hoie@legeforeningen.no
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FolkeBevegelsen
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL), Norges Mo-
sjons- og bedriftsidrettsforbund og Norges Diabetesforbund står
bak FolkeBevegelsen. 

I sommer skal aksjonen merkes i landets kommuner både som
initiativtaker og pådriver for å få folk ut av godstolen. Målet er å
få alle til å bevege seg mer i hverdagen på en enkel og morsom
måte som passer for folk flest.

FolkeBevegelsen skal tilrettelegge tilbud og arrangementer i
kommunene. Det kan være historievandringer, gågrupper, svøm-
langt-aksjoner, turmarsjer og stavgang. Aksjonen skal også ar-
beide for å utvikle nye turløyper, sykkelstier, trygge skoleveier
og trimtilbud. Tre store FolkeBevegelse-samlinger er planlagt på
sensommeren der de som er til stede, kan prøve ut og få ideer til
aktiviteter som kan settes i gang. Røros er først ut 24.8. og 25.8.,
deretter Beitostølen 7.9. og 8.9. og Skibotn 21.9. og 22.9. Målet
er at deltakerne skal reise hjem igjen med lyst til å sette i gang en
aktivitet på hjemstedet. 

Les mer om FolkeBevegelsen: www.folkebevegelse.no

Journalen skrives mens legen snakker
Ringerike sykehus skal delta i et pilotprosjekt for å utvikle et
elektronisk medisinsk dikteringsprogram. Programmet skal gjen-
kjenne vanlig norsk tale og konvertere talen til tekst i den elek-
troniske pasientjournal. Journaltekst oppdateres direkte av legen
uten at teksten trenger å gå veien om skrivestuen. 

Ved Ringerike sykehus gjennomføres over 30 000 røntgenun-
dersøkelser med etterfølgende diktat hvert år. Sykehuset regner
med store muligheter for besparelser med det nye systemet. 

Kaiser Franz Joseph Hospital i Wien har benyttet talegjen-
kjenning ved røntgenavdelingen i snart fire år, opplyser Helse
Sør på sine nettsider (www.helse-sor.no/). Innsparingen ble be-
regnet til mer enn 40 %. I dag ferdigstilles 98 % av alle diktatene
ved sykehuset ved hjelp av talegjenkjenning. 

Det er Max Manus AS, Philips Speech Processing og Ringerike
sykehus som er sammen i pilotprosjektet, som er støttet av Statens
nærings- og distriktsutviklingsfond og Sosial- og helsedirektoratet.

Fremmedkulturelle søker råd om abort
Stadig flere kvinner med fremmedkulturell bakgrunn tar kontakt
med AAN, Rådgivningskontor for gravide.

I årsrapporten for 2001 fremgår at det totalt ble gitt 8 802 konsul-
tasjoner ved AAN i fjor. Klienter med annen kulturell bakgrunn enn
norsk utgjorde en liten del av det totale antallet som tar kontakt med
rådgivningskontoret; 323 av 5 326 brukere, men dette er likevel en
økning på over 80 % i forhold til 2000. 

Den typiske AAN-brukeren er kvinne mellom 20 og 24 år,
norsk, enslig, uten tidligere barn og med videregående skole som
høyeste fullførte utdanning. 646 av fjorårets brukere var menn.
De aller fleste, 4 697, fikk individuelle konsultasjoner, mens 641
hadde parsamtaler og 322 deltok i gruppesamtaler. Statistikken
viser at 22 % av brukerne hadde flere enn en konsultasjon. Etiske
spørsmål, både  knyttet til abort og til det å få barn, er ofte tema
for samtalene. Svært mange, 37 %, tar også opp forholdet til bar-
nets far; mange av kvinnene er engstelige for å bli alene om om-
sorgen. Menn kan på sin side føle seg tilsidesatt i bestemmelsen
om abort eller ei.

Flertallet er gravide innenfor 12. svangerskapsuke. 12 % av de gra-
vide opplyser at de har brukt prevensjon.

Klar reduksjon av ventelister og registert ventetid 

Kortere tid på venteliste for pasienter som skal behandles i sykehus. Illustrasjonsfoto


