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Styresak 80-2018 Den gylne regel1 - status i Helse Nord, 

oppfølging av styresak 4-2018 

 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 4-2018 Oppdragsdokument 2018 til 
helseforetakene i styremøte 7. februar 2018. Styret fattet følgende vedtak i punkt 4: 
Styret ber adm. direktør om sørge for at helseforetakene rapporterer på status i arbeidet 
med den gyldne regelen innen juni 2018 for å sikre at målsettingen er oppfylt innen 
utgangen av 2018. Styret vil allerede nå varsle at det vil følge utviklingen innen psykisk 
helsevern og rus tett og iverksette nødvendige tiltak, dersom rapporteringen i juni 2018 
ikke er tilfredsstillende. 
 
I denne styresaken legges frem status på den gylne regel, dvs. utvikling i ventetid, 
kostnader og poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern og TSB2. 
 
Utvikling i ventetid, aktivitet og kostnader  
 

Ventetid1 2017 2018 Endring 

Somatikk 57,7 58,9 2,1 % 

PHV  45,5 45,9 0,9 % 

PHBU 49,1 53,1 8,1 % 

TSB 36,7 33 -10,1 % 

 
Aktivitet2  2017 2018 Endring 

Somatikk                    173 422                     182 809  5,4 % 

PHV                       56 490                       54 889  -2,8 % 

PHBU                      30 351                       30 974  2,1 % 

TSB                        6 821                         7 795  14,3 % 

 
Kostnader3  2017 2018 Endring 

Somatikk        3 161 976 000         3 298 814 000  4,3 % 

PHV             533 684 000             572 338 000  7,2 % 

PHBU            146 191 000             153 959 000  5,3 % 

TSB            121 088 000             131 493 000  8,6 % 
Tabell 1: Resultat - gylne regel per 1. tertial for Helse Nord inkl. kjøp fra private. 

1 Gylne regel - definisjon, jf. OD 2018: Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til 
avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor) og aktivitet (polikliniske opphold). 
2 TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelproblemer 
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1. Ventetid avviklede gjennomsnitt 1. tertial  
2. Poliklinisk aktivitet 
3. Korrigerte kostnader 
 
Tabell 1 viser endring i ventetid, poliklinisk aktivitet og kostnader for somatikk, psykisk 
helsevern for voksne, psykisk helsevern for barn og unge og TSB fra 1. tertial 2017 til 1. 
tertial 2018. 
 
I tabellen er det merket med grønt dersom Helse Nord oppfyller den gylne regel på 
regionnivå. Oversikten viser at den gylne regel er innfridd på økonomi, samt delvis på 
ventetid og aktivitet.  
 
På kostnadssiden har Helse Nord hatt høyere vekst i psykisk helsevern og TSB enn 
somatikk. Veksten er størst for psykisk helsevern for voksne og TSB. Ventetiden for 
psykisk helsevern for barn og unge har negativ utvikling, noe som særlig skyldes 
utviklingen i Helgelandssykehuset. Psykisk helsevern for voksne har hatt 
aktivitetsnedgang, mens psykisk helsevern for barn og unge har lavere aktivitetsvekst 
enn somatikken.  
 
Helse Nord RHF har i 2018 vært i jevnlig dialog med helseforetakene vedr. aktivitet, 
ventetider og kostnader i psykisk helsevern og TSB. Alle helseforetak har gjort en 
vurdering av bakgrunnen for utfordringer med ventetid og aktivitet. Det er satt inn tiltak 
som de forventer vil forbedre situasjonen til neste rapportering.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Den gylne regel vurderes i denne styresaken for Helse Nord som helhet. Det 
overordnede bildet er positivt, med en høyere kostnadsvekst for både psykisk helsevern 
for voksne, barn og unge og TSB enn for somatikk. Aktivitetsutviklingen har vært positiv 
for psykisk helsevern over tid selv om bare TSB innfrir målet om høyere vekst enn 
somatikk for 1. tertial 2018. Ventetiden for psykisk helsevern for voksne og TSB er 
under 50 dager og lavere enn for somatiske fag. Ventetiden for barn og unge har økt i 
Helse Nord. Barn og unge venter i dag for lenge på behandling. Utviklingen i ventetid for 
barn og unge gir grunn til bekymring og vil bli fulgt særskilt opp fra Helse Nord RHF. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om status på den gylne regel (utvikling i 

ventetid, kostnader og poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern og TSB) til 
orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør sørge for at det settes inn ytterligere innsats for å sikre at 
Helse Nord oppnår kravet om redusert ventetid og økt aktivitet på området, særlig 
innen psykisk helsevern for barn og unge.  
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Bodø, den 8. juni 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Oversikt over status på den gylne regel i Helse Nord pr. indikator 
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Vedlegg 1: Gylne regel per indikator 
 
 
Kostnadsutvikling 1. tertial 2017 til 1. tertial 2018 
Helse Nord innfrir målet om høyere kostnadsvekst for psykisk helsevern for voksne, 
barn og unge og TSB sammenlignet med somatikk for 1. tertial 2018.  
 
Tabell 2: Prosentvis endring i kostnader mellom 1. tertial 2017 og 1. tertial 2018  

Kostnader  Finnmarkssykehuset UNN Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset 

Somatikk 3,6 5,3 5 5,3 

PHV  11 7,4 8 10,8 

PHBU 13,3 2,8 5 3,2 

TSB 18,1 -3,6 25 -2,7 

 
Den foretaksvise oversikten viser noe variasjon mellom helseforetakene per fagområde. 
Universitetssykehuset Nord-Norge har høyere kostnadsvekst enn somatikk for psykisk 
helsevern for voksne, men lavere kostnadsvekst for psykisk helsevern for barn og unge. 
Kostnadsveksten for TSB er negativ. Helgelandssykehuset har høyere kostnadsvekst for 
psykisk helsevern for voksne enn for somatikk, mens kostnadsveksten er lavere for 
psykisk helsevern for barn og unge. TSB har negativ kostnadsvekst i perioden. 
Finnmarkssykehuset har høyere kostnadsvekst for hele psykisk helsevern og TSB enn 
for somatikk i perioden. Nordlandssykehust har høyere kostnadsvekst for psykisk 
helsevern for voksne og TSB enn for somatikk, mens psykisk helsevern for barn og unge 
har lik kostnadsvekst med somatikk. 
 
Økte kostnader innen psykisk helsevern for voksne skyldes i flere foretak økt behov og 
større press på tjenesten innen flere kostbare døgnbaserte behandlingstilbud. Økte 
utgifter til Helfo og gjestepasienter er også en årsak til økningen. Lovendringen i 
straffeprosessloven har blant annet økt antall pasienter i sikkerhetspsykiatrien, og 
Universitetssykehuset Nord-Norge har etablert to nye døgnplasser. Helseforetakene gir 
tilbakemelding om at pasienter som innlegges har mer omfattende behov og dårligere 
helse. Problematikken er mer sammensatt, med voldsrisiko, samtidig rusproblematikk, 
personlighetsforstyrrelser mv. Det er etablert flere nye døgntilbud som seks nye 
døgnplasser for medikamentfri behandling av alvorlig psykisk lidelse ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge. Nordlandssykehuset har etablert to nye 
døgnplasser for personer med samtidig utviklingshemming og psykisk lidelse.   
 
Døgnbehandling er mer kostnadskrevende enn poliklinisk behandling. Sikkerhets- og 
akuttpsykiatri er den mest ressurskrevende behandlingen i psykisk helsevern og økt 
bruk gir derfor vesentlig økte kostnader uten poliklinisk aktivitetsvekst.  
 
Utvikling i aktivitet 
Gylne regel måler bare poliklinisk aktivitet, ikke antall innleggelse eller liggedøgn. På 
grunn av Nord-Norges store geografiske avstander, brukes her forholdsvis mye 
døgnbehandling. Helse Nord har arbeidet målrettet for å øke poliklinisk aktivitet i TSB 
ettersom denne har ligget betydelig lavere enn landsgjennomsnittet. På regionnivå er 
veksten i TSB positiv, selv om det er variasjon mellom helseforetakene.  
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Tabell 3: Prosentvis utvikling i poliklinisk aktivitet mellom 1. tertial 2017 og 1. tertial 
2018 

Aktivitet Finnmarkssykehuset UNN Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset 

Somatikk 3,1 % 4,4 % 7 % 6,9 

PHV  -17,4 % 0,6 % -1 % -0,5 

PHBU -10,3 % 8,8 % 4 % -1,8 

TSB -33,7 % 34,2 % -5 % 8,1 

 
Universitetssykehuset Nord-Norge har høyere aktivitetsvekst i psykisk helsevern for 
barn og unge enn for somatikk og betydelig aktivitetsvekst for TSB. Psykisk helsevern 
for voksne har beskjeden aktivitetsvekst og lavere enn for somatikk. Det skyldes delvis 
omorganiseringer som omfordeler aktiviteten fra psykisk helsevern til TSB. 
 
Nordlandssykehuset har aktivitetsnedgang innen både psykiske helsevern for voksne 
og TSB, samt lavere aktivitetsvekst i psykisk helsevern for barn og unge enn for 
somatikk. De rapporterer større utfordringer med rekruttering og sykefravær som noe 
av årsaken til aktivitetsutviklingen. 
 
Finnmarkssykehuset har klart negativ aktivitetsutvikling for alle fagområder unntatt 
somatikk. Det skyldes blant annet vakante stillinger og flere i utdanning som gir fravær.  
 
Helgelandssykehuset har aktivitetsnedgang for både psykisk helsevern for voksne, barn 
og unge. Reduksjonen i aktivitet er størst for psykisk helsevern for barn og unge. TSB 
har god aktivitetsvekst, og høyere enn for somatikk.  Helgelandsykehuset forklarer 
nedgangen med rekrutteringsutfordringer som fører til økt belastning på de fast 
ansatte, flere sykemeldte og behov for innleie av vikarer. 
 
Utvikling i gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter 
Ventetiden innen psykisk helsevern for voksne og TSB er under 50 dager i gjennomsnitt 
for foretaksgruppen som helhet. Psykisk helsevern for barn og unge har gjennomsnittlig 
ventetid for avviklede på 53,1 dager, som er en økning på fire dager fra 2017. 
 
Tabell 4: Prosentvis endring i ventetid for avviklede pasienter mellom 1. tertial 2017 og 
1. tertial 2018 

Ventetid Finnmarkssykehuset UNN Nordlandssykehuset Helgelandssykehuset 

Somatikk 0,5 % 3,2 % 3 % 3,2 % 

PHV  9,7 % -18,4 % 18 % 1,3 % 

PHBU -6,2 % 3,1 % -3 % 40,6 % 

TSB -38,3 % -7,2 % -7 % -11,3 % 

 
Utviklingen i ventetid i psykisk helsevern for barn og unge følger den nasjonale 
utviklingen over 2017 og hittil i 2018. Verken Universitetssykehuset Nord-Norge eller 
Nordlandssykehuset har fristbrudd i 1. tertial, selv om ventetiden overstiger kravet på 
50 dager. Det var 20 fristbrudd innen psykisk helsevern for barn og unge i 1. tertial og 
12 av disse ved Helgelandssykehuset. 
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Både Finnmarkssykehuset og Nordlandssykehuset har lengre ventetider i psykisk 
helsevern for voksne i 2018. De har også en høy andel fristbrudd. Foretakene har satt i 
verk tiltak for å forbedre situasjonen. 
 
Alle foretak har kortere ventetider innen TSB i 2018 enn i 2017. 
 
Tabell 5: Ventetider for psykisk helse og TSB i Helse Nord, 2012-2018 

 
 
Når en ser utvikling av ventetider over tid ser at ventetidene i psykisk helsevern og TSB 
har gått ned. Ventetidene i regionen har over tid vært på nivå med nasjonale ventetider.  
 
Helse Nord har som målsetning å senke ventetiden for behandling i psykisk helsevern 
og TSB ytterligere i 2018. Helseforetakene som har økning i ventetider må sette inn 
tiltak for å ventetiden ned. Ventetiden skal i 2018 være lavere enn i 2017 samt under 
styringsmålet på 50 dager. 
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