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FORSLAG TIL VEDTAK  

 
Styret slutter seg til den redegjørelse som adm. direktør har fremlagt vedr. status og plan for 
oppfølging av «den gylne regel» i Helse Stavanger.  
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Oppsummering  
 

I denne saken blir det redegjort for resultatutviklingen i Helse Stavanger i perioden 2014-juli 2016 
når det gjelder oppfølging av «den gylne regel». Av redegjørelsen fremgår følgende: 

• I forhold til gjennomsnittlige ventetider så er utviklingen pr. juni måned 2016 innenfor 
målsettingen både for VOP, BUP og TSB.  

• Målt ved utvikling i kostnader så har veksten vært større i somatikk enn innen psykisk 
helsevern og TSB både fra 2014-2015 (5,5 % mot 2,2 %) og fra 2015-juni 2016 (4,3 % mot 
0,9 %). 

• Målt ved utvikling i brutto månedsverk så har veksten vært større i somatikk enn i psykisk 
helsevern og TSB både fra 2014-2015 (3,9 % mot 0,2 %) og fra 2015-juni 2016 (2,4 % mot 
0,4 %). 

• Aktivitetsutviklingen målt ved polikliniske konsultasjoner har vært større innen psykisk 
helsevern og TSB enn innfor somatikk. 

 
I saken blir det videre anført hvilke hovedtiltak som er iverksatt for å sikre måloppnåelse og de 
hovedtiltak som er planlagt for å sikre måloppnåelse. 

Fakta  
 

I styremøte 15.06.2016 (sak 41/16 melding nr. 5) ble styret forelagt styresak i Helse Vest nr. 67/16 
og brev fra Helse Vest av 06.06.2016 om oppfølging av «den gylne regel». 
 
I styringsdokumentet 2016 pkt. 3.2 er målet relatert til «den gylne regel» formulert på følgende 
måte: 
 

«Det skal vere høgare vekst innanfor psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert 
rusbehandling enn for somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske senter og psykisk helsevern 
for barn og unge skal prioriterast. Veksten skal målast i gjennomsnittleg ventetid, kostnader 
(kostnader til avskrivingar, legemidlar og pensjon skal synleggjerast, men haldast utanfor), 
årsverk (helseføretak og "private institusjonar med oppdragsdokument") og aktivitet 
(polikliniske konsultasjonar).» 

 
Med henvisning til nevnte styresak ber Helse Vest i brevet av 06.06.2016 helseforetakene om å 
følge opp «den gylne regel», da spesielt i forhold til kostnader og årsverk. Videre bes det om at 
foretakene innen 1. september 2016 sender inn en plan for hvordan å nå målene. Denne 
styresaken ble oversendt Helse Vest RHF 01.09.2016 med opplysning om at saken skal behandles 
av styret og at styrets vedtak vil bli ettersendt.  
 

Kommentarer  
 

Resultatutviklingen i Helse Stavanger i oppfølgingen av «den gylne regel» 
 
Gjennomsnittlig ventetid 
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Grafen nedenfor viser at den gjennomsnittlige ventetid for ventende pasienter var innenfor 
målsettingen for både VOP, BUP og TSB i juni måned 2016. I juli-august i år har ventetiden økt noe 
på grunn av sommerferieavviklingen.   
 

 
 
Den gjennomsnittlige ventetid for behandlede pasienter i juni og medio august 2016 var: 
Somatikk: henholdsvis 75 og 62 dager, VOP: henholdsvis 48 og 62 dager, BUP: henholdsvis 46 og 
50 dager og TSB: henholdsvis 33 og 29 dager. 
 
For VOP og BUP har ventetiden økt i løpet av ferieavviklingen. Psykiatrisk divisjon har gjennom det 
siste året arbeidet med å gi flere pasienter ett poliklinisk tilbud. For VOP har dette blant annet 
medført en prosess der en tar i mot flere pasienter til poliklinisk behandling, og dermed avviser 
færre. For BUP har en gjennom de siste årene hatt en jevn økning av tilvisninger, og en har 
overført stillinger fra spesialiserte team til poliklinikkene, for å bedre pasientflyten og utnytte 
ressursene bedre. En regner med at overføring av personal ressursene til poliklinikkene i BUP vil få 
effekt i løpet av høsten. For TSB har en arbeidet systematisk for å redusere ikke møtt, noe som har 
hatt god effekt, og blant annet medført bedre ressursutnyttelse.  
 
Kostnader 
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Kostnadsutvikling 2014-juni 2016 viser følgende: 
 

 
 
Fra 2014 til 2015:Når man korrigerer for veksten i medikamentkostnader og avskrivninger har 
kostnadene i foretaket økt med +4,8 %. Prosentvis vekst var størst for TSB +22,1 %.  
Somatikk økte med +5,5 %, og Prehospitale tjenester hadde en kostnadsvekst på +6,1 %. I psykisk 
helsevern var kostnadsveksten +0,4 %, hvorav VOP sykehus økte +0,6 %,  
DPS-ene +1,6 %, mens Psykisk helsevern for barn og unge reduserte med -2,3 %. 
Fra første halvår 2015 til 1. halvår 2016 økte kostnadene i foretaket +3,3 %.  
Somatikk økte med +4,3 %, og Prehospitale tjenester hadde en kostnadsvekst på +1,4 %. I psykisk 
helsevern var kostnadsveksten 1,8 %, hvorav DPS-ene økte +5,3 %, Psykisk helsevern for barn og 
unge +4,4 %, mens VOP sykehus har redusert med -1,5 %. TSB har hatt en kostnadsreduksjon på -
5,5 %. Dette må ses i sammenheng med et betydelig kjøp av TSB-tjenester fra private tilbydere, jfr. 
oversikt i eget vedlegg. 
 
Følgende endringer i kostnadsutviklingen kan forklares slik: 

Endringstabell
Endring -%

Radetiketter 2015/2014
Jun 2016/Jun 

2015 2014/2015

Jun 
2016/Jun 

2015 2014/2015

Jun 
2016/Jun 

2015 2014/2015 Jun 2016/Jun 2015

Kostnader Hp 4-7 eks. KLP 400- legemidler, 
60- Av og nedskrivinger 2,2 % 0,9 % 5,5 % 4,3 % 6,1 % 1,4 % 5,2 % 3,7 %
Brutto månedsverk 0,2 % 0,4 % 3,9 % 2,4 % 4,9 % -1,8 % 4,0 % 2,1 %
Polikliniske konsultasjoner 10,5 % 4,0 % 7,1 % 2,9 % 7,1 % 2,9 %
Antall SHO -døgn -3,2 % -4,9 % 0,6 % 2,2 % 0,6 % 2,2 %
Antall liggedøgn -6,0 % -2,4 % -3,5 % -3,5 %
Antall Dagopphold 10,6 % 1,5 % 10,6 % 1,5 %
Antall DRG-poeng 4,6 % -0,2 % 4,6 % -0,2 %

* Aktivitetstall er inkl. prehospitale tjenster

Psykisk helsevern og TSB Somatikk* Prehospitale tjenster Somatikk og Prehospitale tjenster 

Kostnadsutvikling  2014 - 1.halvår 2016
Hovedpost  4-7 eks 541-Pensjon, 400- Legemidler, 60- Av- og nedskrivinger

Konto RHF  Faktisk 2014  Faktisk 2015  Endring % 
 Faktisk hittil pr jun 
2015 

 Faktisk hittil 
pr jun 2016  Endring % 

Beløp i hele 1000

(1306S) Helse Stavanger HF 4 795 074           5 026 654           4,8 % 2 511 787                       2 594 520           3,3 %
Somatikk 3 378 865           3 564 731           5,5 % 1 776 635                       1 852 181           4,3 %
620 - Somatiske tjenester 2 695 461           2 813 165           4,4 % 1 403 307                       1 455 096           3,7 %
630 - Somatisk  habilitering og rehabilitering 209 470              232 502              11,0 % 113 627                          126 116              11,0 %
635 - Lab/røntgen 473 934              519 064              9,5 % 259 701                          270 969              4,3 %
Psykisk helse 1 048 605           1 052 409           0,4 % 527 266                          536 563              1,8 %
641 - VoP; Sykehus og annen behandling 513 002              516 278              0,6 % 261 462                          257 659              -1,5 %
642 - VoP; Distriktpsykriatiske sentra og annen behand 326 935              332 260              1,6 % 163 876                          172 539              5,3 %
651 - BUP - Psykisk helsevern for barn og unge 208 667              203 871              -2,3 % 101 927                          106 366              4,4 %
Rusomsorg 116 396              142 170              22,1 % 73 832                            69 750                -5,5 %
681 - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddel 116 396              142 170              22,1 % 73 832                            69 750                -5,5 %
Prehospitale tjenester 251 064              266 326              6,1 % 133 417                          135 270              1,4 %
600 - Ambulanse 131 380              138 694              5,6 % 69 804                            71 707                2,7 %
606 - Pasienttransport 119 684              127 632              6,6 % 63 614                            63 562                -0,1 %
Personal og administrasjon 145                      1 017                   603,2 % 637                                  738                      15,9 %
460 - Personalboliger, barnehager og finans- og årsres  145                      1 017                   603,2 % 637                                  738                      15,9 %
Annet -                                -                                   18                        -                                    
Totalsum 4 795 074           5 026 654           4,8 % 2 511 787                       2 594 520           3,3 %
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• BUP- reduksjon 2014-2015 kan knyttes til omorganisering fra døgn til dag (sammenslåing 
av poster i helg og omgjørings av stillinger til polikliniske stillinger), og omorganisering av 
spesialpoliklinikker til ordinær poliklinikk.  

• TSB-økning 2014-2015 kan knyttet til overtaking av LAR- distribusjon og forbedret tilbud 
bl.a. et eget Drop-out-team, jfr. økning brutto månedsverk. Nedgangen 2015-2016 kan 
knyttes til reduksjon som følge av økte private avtaler i regionen, (redusert 
gjestepasientkostnader). 

• VOP sykehus- nedgangen fra 2015-2016 kan knyttes til redusert belegg og færre liggedøgn, 
og styrt reduksjon av variabellønn. 

• LAB/røntgen- økningen 2014-2015: økt antall MR, og lab-kapasitet. 
• Ambulansen: økning 2014-2015 kan knyttets til endret vaktplan. 
• Største økningen i % innen somatikk ligger på habilitering og rehabilitering. Årsaken er delt 

mellom høye gjestepasientkostander og økte lønns- og øvrige driftskostnader. 
 
 
Årsverk (målt ved brutto månedsverk) 
 
Utviklingen i brutto månedsverk fra 2014-juni 2016 viser følgende: 
 

 
 
Fra 2014 til 2015:Brutto månedsverk i foretaket økte med +3,2 %. Somatikk økte med +3,9 %, og 
Prehospitale tjenester +4,9 %. Psykisk helsevern reduserte med -1,0 %, hvorav VOP sykehus 
reduserte -1,6 %, DPS-ene økte +1,6 %, og Psykisk helsevern for barn og unge reduserte med -3,3 
%. Prosentvis vekst var størst for TSB +24,8 %. Det siste har sammenheng med overtakelse av LAR-
distribusjon og etablering av Drop-out-team. 
 
Fra første halvår 2015 til 1. halvår 2016 økte brutto månedsverk +1,7 %.  
Somatikk har økt med +2,4 %, og Prehospitale tjenester har redusert med -1,8 %. I psykisk 
helsevern var reduksjonen -0,5 %, hvorav VOP sykehus har redusert med -1,9 %,  

 Brutto månedsverk 

 Radetiketter  2013  2014  2015           2 015         2 016 2014/2013  2015/2014 

 
Jun2016/
Jun2015 

Annet -           -           0 -              23              
Personal og administrasjon 0 -              -            
Prehospitale tjenester 2 629       2 627       2 757                  1 364          1 339        -0,1 % 4,9 % -1,8 %

600 - Ambulanse 2 145       2 142       2 298               1 138          1 110        -0,1 % 7,3 % -2,4 %
606 - Pasienttransport 484           485           458                  226             228           0,2 % -5,5 % 1,2 %

Psykisk helse 17 311     17 397     17 217               8 494          8 453        0,5 % -1,0 % -0,5 %
641 - VoP; Sykehus og annen behandling 7 915       8 390       8 253               4 061          3 984        6,0 % -1,6 % -1,9 %
642 - VoP; Distriktpsykriatiske sentra og annen behandling 5 860       5 524       5 596               2 734          2 793        -5,7 % 1,3 % 2,2 %
651 - BUP - Psykisk helsevern for barn og unge 3 536       3 483       3 369               1 699          1 676        -1,5 % -3,3 % -1,4 %

Rusomsorg 1 592       1 539       1 921                  930             1 004        -3,3 % 24,8 % 7,9 %
681 - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmisbrukere 1 592       1 539       1 921               930             1 004        -3,3 % 24,8 % 7,9 %

Somatikk 44 029     45 456     47 248               23 180        23 727      3,2 % 3,9 % 2,4 %
620 - Somatiske tjenester 35 929     37 289     38 570            18 909        19 380      3,8 % 3,4 % 2,5 %
630 - Somatisk  habilitering og rehabilitering 2 348       2 329       2 495               1 235          1 256        -0,8 % 7,1 % 1,7 %
635 - Lab/røntgen 5 752       5 838       6 183               3 037          3 091        1,5 % 5,9 % 1,8 %

Totalsum 65 562     67 020     69 143               33 967        34 545      2,2 % 3,2 % 1,7 %

 Hele året  Hittil pr juni  Endring % 
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Psykisk helsevern for barn og unge har redusert med -1,4 %, og DPS-ene har økt +2,2 %. TSB har 
økt +7,9 %.  
 
Aktiviteter – målt ved polikliniske konsultasjoner 
 
Endringstabellen ovenfor viser at for polikliniske konsultasjoner så har veksten innen psykisk 
helsevern og TSB vært større enn innen somatikk fra 2014-2015 (10,5 % mot 7,1 %) og 2015-juni 
2016 (4,0 % mot 2,9 %).   
 
Bakgrunnstall viser at innen psykisk helsevern og TSB så var veksten innen VOP henholdsvis 12,7 % 
og 8,8 % fra 2014-2015 og 8,8 % pr. juni 2016 sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Det har 
i perioden 2015 til 2016 vært større vekst innen  DPS-området enn innen sykehusområdet. Denne 
veksten gjenspeiles både i årsverk og aktivitet, og viser igjen ved en reell nedgang i antall 
månedsverk på sykehusnivå og vekst på DPS-nivå. 
 
For BUP var veksten 4,5 % fra 2014-2015 og 0,3 % t.o.m. juni i år sammenlignet med 2015. 
 
For TSB er tilsvarende økning på henholdsvis 15,1 % og 4,9 %. Denne økningen skyldes en 
betydelig reduksjon i antall pasienter ikke møtt fra 18,5 % i 2014 til 12 % i 2015 og hittil i 2016. Det 
er dermed blitt registrert flere tellende konsultasjoner. I tillegg kommer etableringen av 
ovennevnte nye utdelingspoliklinikk i LAR. 
 
Vurdering 
 
Ovenstående gjennomgang viserer at Helse Stavanger har hatt en positiv utvikling m.h.t. å 
realisere mål i «den gylne regel» målt ved ventetider og vekst i polikliniske konsultasjoner. Dette 
kan knyttes til en aktiv satsing på omlegging av tjenestene fra døgnbehandling til poliklinisk 
behandling med fokus på bedre pasientflyt.   
 
Planen er at denne satsingen skal fortsette og det forventes at bedre pasientflyt /redusert belegg 
på sikt også vil frigjøre ressurser som kan brukes til økt poliklinisk og ambulant virksomhet.  
 
Utfordringene m.h.t. måloppnåelse knytter seg til utvikling i kostnader og årsverk (månedsverk) 
der veksten er større innen somatikken.  

Konklusjon  
 

Helse Stavanger vil fortsette arbeidet med omlegging av driften innen psykisk helsevern og rus fra 
døgn til dag med vektlegging av gode, helhetlige pasientforløp og økt poliklinisk og ambulant 
virksomhet. En omlegging fra døgn til mer poliklinisk og ambulant virksomhet (både innenfor BUP, 
VOP og TSB) er i tråd med faglig ønsket utvikling. Et stadig tettere samarbeid med 
kommunehelsetjenesten forventes å gi ytterligere effekt og kvalitet i tjenesten. I perioder med 
omstilling og omlegging av tjenesten vil det påvirke noen av måleparameterne. Helse Stavanger vil 
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likevel fortsette dette arbeidet, i et nært samarbeid med representanter for 
brukerorganisasjonene og kommunene og andre relevante interessenter.  
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Vedlegg 
Oversikt over kjøp fra private tilbydere som har avtale med Helse Vest innen Helse Stavanger 
sitt opptaksområdet, både aktivitet og i kroner. 
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