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Styresak 145-2018 Den gylne regel1 - status i Helse Nord, 

oppfølging av styresak 119-2018 

Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Denne styresaken presenterer status for den gylne regel, dvs. utvikling i ventetid, 
kostnader og poliklinisk aktivitet innen somatikk, psykisk helsevern og TSB2 til og med 
oktober 2018. 
 

Ventetid – snitt 2018 2017 2018 Endring 

Somatikk 59,5 58,2 -2,2 % 

PHV  47,8 49,2 2,9 % 

PHBU 52,1 53,1 1,9 % 

TSB 41,1 37,1 -9,7 % 

    
Ventetid – oktober 2017 2018 Endring 

Somatikk 61 62 1,6 % 

PHV  44 53 20,5 % 

PHBU 45 45 0,0 % 

TSB 39 34 -12,8 % 

    
Aktivitet  2017 2018 Endring 

Somatikk                 419 471                  433 665  3,4 % 

PHV                  122 071                  123 877  1,5 % 

PHBU                    52 596                     56 385  7,2 % 

TSB                    14 267                     15 311  7,3 % 

    
Kostnader  2017 2018 Endring 

Somatikk 7 696 385 884        8 041 953 396 4,5 % 

PHV  1 283 292 933 1 367 527 595 6,6 % 

PHBU            352 286 228 363 995 238 3,3 % 

TSB            312 085 285 325 973 950 4,5 % 
Tabell 1: Utvikling i ventetid, aktivitet og kostnader i Helse Nord 

 

                                                        
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 rusmiddelavhengighet 
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Tabell 1: Resultat - gylne regel pr. oktober 2018 for Helse Nord inkl. kjøp fra private 
1. Ventetid avviklede gjennomsnitt hittil i 2017 og 2018 
2. Ventetid avviklede oktober 2017 og 2018 
3. Antall polikliniske opphold iht. innsatsstyrt finansiering 
4. 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 oktober 2017 til 
oktober 2018. Det er i saken presentert to ulike mål for ventetid, henholdsvis 
gjennomsnittlig ventetid hittil i år og gjennomsnittlig ventetid i oktober 2018. 
Fargekodene viser grønt der Helse Nord oppfyller den gylne regel på regionnivå.  
 
Oversikten viser at psykisk helsevern som helhet har økt ventetiden sammenlignet med 
samme periode i 2017 og med somatiske fag. TSB har hatt en god utvikling i ventetiden i 
2018, både i gjennomsnitt over året og i oktober 2018. Ventetiden for avviklede 
pasienter i oktober 2018 viser at psykisk helsevern for voksne har hatt en vesentlig 
økning i ventetiden, og at psykisk helsevern for barn og unge har samme ventetid som i 
2017.  
 
Den gylne regel er delvis innfridd på aktivitet. Alle fagområder har hatt aktivitetsvekst, 
selv om veksten har vært beskjeden innen psykisk helsevern for voksne. Psykisk 
helsevern for barn og unge og TSB har hatt betydelig bedre aktivitetsvekst enn 
somatiske fag. Psykisk helsevern for voksne har hatt aktivitetsvekst, men lavere enn i 
somatikken. 
 
Kostnadene innen psykisk helsevern for voksne har økt relativt mest i perioden. 
Kostnadene har økt også innen psykisk helsevern for barn og unge, men veksten er 
lavere enn for somatiske fag. TSB har økt sine kostnader like mye som somatikken.  
 
Adm. direktørs vurdering 
Indikatorene i den gylne regel vurderes i denne styresaken for foretaksgruppen Helse 
Nord som helhet. Alle fagområder har økt aktiviteten sammenlignet med samme periode 
i 2017. Aktivitetsveksten har vært høyere både for TSB og psykisk helsevern for barn og 
unge enn for somatikken. Kostnadene har økt for alle fagområder og mer innen psykisk 
helsevern for voksne enn for somatikken.   
 
Ventetiden har økt for både somatikken og psykisk helsevern for voksne. 
Gjennomsnittlig ventetid hittil i år viser at hele psykisk helsevern har økt ventetid 
sammenlignet med 2017. Økningen i oktober 2018 er særlig stor innen psykisk 
helsevern for voksne. Ventetiden pr. helseforetak viser at det skyldes den vesentlig økte 
ventetiden ved Nordlandssykehuset HF.  
 
Det overordnede bildet er at utviklingen i aktivitet og kostnader er relativt stabil over 
tid. Utviklingen i indikatorene i gylne regel viser en beskjeden endring fra september til 
november. Ventetiden varierer mer over året, og på regionnivå er ventetiden innen 
psykisk helsevern for voksne lavere i oktober 2018 (53 dager) enn i august 2018 (61,7 
dager). Tilsvarende gjelder psykisk helsevern for barn og unge der ventetiden i oktober 
2018 er 45 dager, mot 61,7 dager i august 2018.  
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Adm. direktør vurderer aktivitetsveksten innen psykisk helsevern for barn og unge som 
positiv, selv om ventetiden fortsatt er for lang. Helseforetakenes tiltak for å sikre 
tilbudet til pasienter i psykisk helsevern og TSB vil legges frem for styret i desember 
2018, jf. styrets vedtak i punkt 3 i styresak 121-2018 Virksomhetsrapport nr. 8-2018 
(styremøte 26. september 2018). 
 
 
 
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 om å sørge for at helseforetakene intensiverer innsatsen og 

gjennomfører flere tiltak for å tilfredsstille kravene i den gylne regel innen utgangen 
av 2018.  
 

 
Bodø, den 15. november 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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