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Oppdragsdokument 2015 - planer
Innledning
Vi viser til brev av 07.04.15 fra Helse- og omsorgsdepartementet.
I brevet blir det vist til Helse Vests plan for høyere vekst innenfor psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn for somatikk i 2015 og om plan for
medikamentfritt behandlingstilbud.
Departementet ber om supplerende informasjon når det gjelder anslag årsverk med
kommentarer knyttet til krav om høyere vekst innen psykisk helsevern og TSBog om
medikamentfritt behandlingstilbud.
Anslag årsverk
Når det gjelder årsverk har ikke Helse Vest plantall som viser planlagt og forventet bruk
av årsverk for 2015.
Det er som et grunnlag for en videre oppfølging av dette i Helse Vest gjort en vurdering
av utviklingen i årsverk ved å se på faktiske tall de tre første månedene i 2015 og de tre
første i 2014. Det er gjort et uttrekk fra helseforetakenes databaser og fellespersonell er
fordelt etter samme nøkler som brukes i rapportering av økonomitall til departementet.
I tabellen nedenfor er brutto månedsverk fordelt på de fire tjenesteområdene. Denne
viser klart høyest vekst innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusavhengige. Men
veksten er ellers høyere i somatikk enn psykisk helsevern.
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Sum brutto
månedsverk
fordelt på
tjenesteområdet
(funksjon)

jan-mar 2015

jan-mar
2014

Somatikk
Psykiskhelsevern
voksne
Psykiskhelsevern
barn og unge
Tverrfaglig
rusbehandling

_2

%
endring
jan-mar
2014

Tallene er oppgitt i sum brutto månedsverk
for SVG, FON, BGO, FRD

Inkludert prehospitale tjenester og annet
2,5 % (i begge år)

45 162

44 067

10 360

10 367

-0,1 %

473

2 462

0,4 %

1 802

1 577

14,3 %

Dette er som sagt faktisk bruk av årsverk i de tre første månedene og ikke plantall for
året som helhet.
Helseforetakene har bl.a. i styringsdokumentet fått et klart krav om å innrette
virksomheten i tråd med den «gylne regel».
Helse Vest vi følge dette opp overfor helseforetakene og be om tilbakemelding på
utviklingen basert på det som tidligere er rapportert om aktivitet og kostnader.
Vi oppfatter ellers at planlagt aktivitetsvekst på fagområdene fremgår av tidligere
oversendt tabell.
Medikamentfritt behandlingstilbud
Det bes også om at Helse Vest ettersender plan for implementering av medikamentfritt
behandlingstilbud med tidsplan og resultatoppfølging når denne er klar.
Når det gjelder det siste har Helse Vest bedt helseforetakene om en ny tilbakemelding
innen 20. april. Det er her bedt om en mer konkret plan for hvordan det medikamentfrie
tilbudet kan styrkes med tidsplan.
Helse Vest vil ettersende dette.
Vennlig hilsen

Herlof Nilssen
adm.direktør
ans K.iSten
plan
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