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Oppfølging av den gylne regel svar

Helse Vest RHFviser til e-post av 7. desember 2016 fra Helse- og omsorgsdepartementet
angående oppfølging av den gylne regel. Departementet viser til oppfølgingsmøter med
de regionale helseforetakene 7. og 8. november, der det ble bedt om følgende:

«Viber RHFforklare 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. Viber dere redegjøre for årsaken til negativ
utvikling og/eller ikke oppfyllelse av den gylne regelen på dette området på
helseforetaksnivå. Viber i tillegg om status på punktene under, herunder konsekvenser
på ressursbruk:

Omstilling fra sykehus til DPS (jf. tidligere oppdragsdokument)
Utvikling av DPSfra døgnplasser DPStil 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»

Helse Vest ble og bedt om å svare ut:
Ble ressurser ved omstilling fra sykehus til DPSi sin helhet overført til DPS?
Private avtaler ikke fordelt etter HF.

Utviklingen i ressursbruk

Utvikling i ressursbruken for 2014, 2015 og hittil i 2016, sammenliknet med somatikk,
er vist i tabell under. Tallene i tabellen er regnskapstall per foretaksområde, der de
private ideelle er inkludert, jf. siste kulepunkt over.
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Utvikling i prosent pr tjenesteområde:

Somatikk 2014 vs 2013 2015 vs 2014




aug. 16 vs aug. 15

Helse Stavanger 7,3% 5,8 % 5,3 %

Helse Fonna 6,9% 7,0 % 3,5 %

Helse Bergen 6,1 6,7 % 3,6 %

Helse Forde 3,7% 2,2 % 5,5 %

Helse Vest - foretaksgruppe 6,2 % 5,9 % 4,0 %





PH Voksne 2014 vs 2013 2015 vs 2014




aug. 16 vs aug. 15

Helse Stavanger 7,4 % 0,6 % 1,6 %

Helse Fonna 1,4 % 1,2 % 7,0 %

Helse Bergen 3,5% 1,0 % 3,6 %

Helse Forde 1,4 % 11,5 % 6,6 %

Helse Vest - foretaksgruppe 3,4 % 1,8 % 3,8 %






PH Barn og Unge 2014 vs 2013 2015 vs 2014




aug. 16 vs aug. 15

Helse Stavanger 3,8% -2,3 % 6,2 %

Helse Fonna 6,0% 8,0 % 7,0 %

Helse Bergen 4,3% 4,9 % 4,3 %

Helse Forde 5,0% 1,7 % 4,1 %

Helse Vest - foretaksgruppe 2,7 % 4,3 % 5,3 %






Sum psykisk helsevern 2014 vs 2013 2015 vs 2014




aug. 16 vs aug. 15

Helse Stavanger 6,7 % 0,1 % 2,4 %

Helse Fonna 2,2 % 2,5 % 7,0 %

Helse Bergen 3,6% 1,6 % 3,7 %

Helse Forde 2,2 % 9,3 % 6,1 %

Helse Vest - foretaksgruppe 3,3% 2,2 % 4,0 %

Tallene viser at det de første to årene har vært en negativ utvikling, og/eller ikke
oppfyllelse av den gylne regel på helseforetaksområde. Tallene for siste året viser at
kursen har endret seg, og at helseforetaksområdene begynner å nærme seg målet om
oppfyllelse av den gylne regel.

Det er en utfordring for helseforetakene å balansere mellom styringskrav og
forventninger. Presset på somatisk sektor har vært opplevd sterkere bl.a. knyttet til
ventetider og fristbrudd. Omlegging innen psykisk helsevern fra døgn til mer
polikliniske tjenester har samtidig gjort det mulig å øke aktiviteten innen samme
ressursramme.

Helse Vest har vært helt klar på styringsbudskapet og gjort kravet gjeldende for hvert
helseforetak. Vioppfatter at den pågående omstilling i helseforetakene trekker i riktig
retning. Som det fremgår av tallene er det spesielt Helse Stavanger som har ligger etter.
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Status på omstilling DPS,tre underpunkt:

Omstilling fra sykehus til DPS (jf. tidligere oppdragsdokument)

Helse Vest har gjennom hele omstillingsperioden hatt fokus på å utvikle DPS-ene som
nøkkelstruktur i psykisk helsevern for voksne. I 2015 var ca. 52 % av døgnplassene i
DPS,og 48 % på sykehus. Når det gjelder årsverk i 2015, var 53 % årsverkene i DPSog
47 % på sykehus. Opptaksområdene i Helse Førde, Helse Bergen og Helse Fonna har alle
hatt en økning i månedsverk i DPSsiste året.

Utvikling av DPSfra døgnplasser til mer poliklinisk og ambulant
virksomhet

Alle helseforetaksområdene i Helse Vest har de siste årene redusert antall sengeplasser,
og bygd opp det polikliniske og ambulante tilbudet. Det er spesielt bygd opp nye
ambulante tilbud til sårbare pasientgrupper med alvorlige psykiske lidelser.

Utvidelse av åpningstider innen DPS (jf. oppdragsdokument for 2016)

Akutt-tjenestene i DPS-ene er frontlinjen i psykisk helsevern. Alle DPS-ene i Helse Vest
har akutt-tjenester, de fleste med egne akutt ambulante team (AAT),eller akutt
ambulante tjenester. Alle DPS-ene har akutt-tjenester på dagtid, mange med åpningstid
på kveld og helg, og i samarbeid med sykehusene på natt. Noen av DPS-ene har og
døgnåpen telefon som pasienter og samarbeidspartnere kan ringe.

I Helse Bergen er det fra 1. oktober 2016 etablert «Psykiatrisk legevakt» lokalisert til
Bergen legevakt, med åpningstid fra 1700-2200. Tjenesten består av spesialister fra
Helse Bergen, og tar i mot henvendelser fra hele Helse Bergen sitt opptaksområde.

Helse Vest skal i 2017 se nærmere på akutt-tilbudet i DPS-ene, da det er noe variasjon i
åpningstider, spesialistdekning og krav om henvisning eller ikke.

Samhandling/samarbeid med kommunal sektor i utviklingen av kommunal ø-
hjelpstilbud

Alle helseforetakene er i dialog med sine kommunegrupper om etablering av
kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud.

Delavtale 4 vil bli revidert som følge av dette.

Ble ressurser ved omstilling fra sykehus til DPSi sin helhet overført DPS?

For å få et bilde av dette har Helse Vest har sett på budsjettutviklingen for psykisk
helsevern i hvert av helseforetakene de siste 3 årene.
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Hvis vi ser samlet på budsjettveksten over disse tre årene har 3 av 4 foretak en vekst lik
eller høyere enn lønns- og prisvekst i snitt. Dette varierer likevel i perioden. Høy vekst et
år kan etterfølges av lav eller ingen vekst påfølgende år.

Vi kan ikke direkte vise at midler som følge av den omstilling som har pågått og pågår, i
sin helhet ble overført DPSene.

Vennlig hilsen

plansjef

All elektronisk post til Helse Vest skal sendes til postmottak: posthelse-vest.no

Side 4 av 4


