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Emne: Oppfølging av den gylne regel
Vedlegg: 
Til AD i RHF

Jeg viser til departementets oppfølgingsmøter med de regionale helseforetakene 7. og 8.
november der det ble bedt om følgende:

Vi ber RHF forklare utvikling i ressursbruken (forstått som kostnader til området psykisk
helsevern - både for voksne og barn hver for seg) for 2014, 2015 og hittil i 2016 på HF-nivå
sammenliknet med somatikk. Vi ber dere redegjøre for årsaken til negativ utvikling og/eller ikke
oppfyllelse av den gylne regelen på dette området på helseforetaksnivå. Vi ber i tillegg om
status på punktene under, herunder konsekvenser på ressursbruk: 

·        Omstilling fra sykehus til DPS (jf. tidligere oppdragsdokument)
·        Utvikling av DPS fra døgnplasser DPS til mer poliklinisk og ambulant virksomhet
·        Utvidelse av åpningstider innen DPS (jf. oppdragsdokumentet for 2016)
 

Samhandling/samarbeid med kommunal sektor i utvikling av kommunal ø-hjelpstilbud
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

På grunnlag av den rapportering som ble gitt på nevnte oppfølgingsmøter bes det om følgende
tilleggsinformasjon:

Helse Sør-Øst:

·        Ble ressurser ved omstilling fra sykehus til DPS i sin helhet overført til DPS?
·        Status i arbeidet om innføring av kommunal ø-hjelp

Helse Vest

·        Ble ressurser ved omstilling fra sykehus til DPS i sin helhet overført til DPS?
·        Private avtaler ikke fordelt etter HF. Vil bli ettersendt

Helse Midt-Norge

·        Ble ressurser ved omstilling fra sykehus til DPS i sin helhet overført til DPS?
·        Ettersende notat om status i arbeidet med utvikling av ambulante tjenester/team
·        Det ble opplyst at Møre og Romsdal HF vil søke om utsettelse på innføring av kommunal

ø-hjelp. Be om en nærmere redegjørelse for hva dette innebærer

Helse Nord

·        Ble ressurser ved omstilling fra sykehus til DPS i sin helhet overført til DPS?
·        PH har relativ høyere kostnader i H-Nord enn somatikk – trenger en forklaring. Somatikk

har 17 % mens PH har ca. 35 %.
·        Status i arbeidet om innføring av kommunal ø-hjelp

 



Vi ber om tilbakemelding innen 22. desember 2016.

For evt. spørsmål kontakt Christian Sohlberg tlf.  909 94 445, mail:
Christian.Sohlberg@hod.dep.no
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