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Innhold: 

1. Generelt om ventetider, fristbrudd

2. Situasjonen for barn/unge. 



Utvikling gjennomsnitt ventetid



Fristbrudd:



Mars 2021:  

• Svært mye registreringsfeil.
• Påvirker antall ventende, ventetid, ventende 

fristbrudd, avviklede fristbrudd
• Ventende fristbrudd: 

– 500 gjennomgått i uke 11.
– Nesten 40% feil. 
– 7 feil -> 30.500 dager for mye i ventetid. 
– Korreksjon vil påvirke alle tallene. 
– Direktøren har pålagt klinikkene korreksjon innen 

påske. 
– Langt mindre feil i Kirkenes enn i de andre klinikkene. 



Situasjonen for barn og ungdom: 

• Nedstengte skoler

• Nedstengte fritidsaktiviteter

• Foreldre hjemme

• Foreldre permittert/arbeidsledig

• Usikkerhet og angst for sykdom



Effekt på helsevesenet: 

• Mindre tilgjengelige behandlere fra mars 2020
• Forverret høsten 2020 ifm inntaksstopp 

Hammerfest sykehus. 
• Begrensning i tilbud fra spesialisthelsetjenesten 

pga at man ikke tar inn forkjølete 
pasienter/pårørende. 

• Perioder med reiseforbud har gitt mindre 
ambulering/oppfølging

• Utenlandske vikarer har tilbrakt mye tid i 
karantene. 



Situasjonen i kommunalt helsevesen: 

• Påvirket av smitteverntiltakene. 

• Opprettelse av teststasjoner og 
vaksinasjonsteam – personell overføres fra 
andre kommunale helsetjenester.



Konsekvens 1: Økt sårbarhet i barns liv 

– større grad av isolering

– manglende sosiale arenaer

– perioder med hjemmeskole

– høyere konfliktnivå hjemme

– økt stress og familieproblemer

– mulige økonomiske problemer

– usikkerhet (som er sterkt korrelert med psykisk 
belastning)

– langt større tid på nett/sosiale medier, hvor 
voksne/foreldre ofte ikke har særlig kontroll



Konsekvens 2: Økt psykisk sykdom hos barn

– skolevegring kombinert med psykiske vansker

– ensomhet

– sosial isolasjon

– angst – spesielt sosial angst

– depresjonstilstander

– blandingstilstander. 



Helsevesenets opplevelser:  

• Økt antall henvisninger 

• Økt alvorlighetsgrad 



Ventetid BUP (Mål: 35)



Fristbrudd psykiatri: 



Oppfordring til kommunene: 

• Kommunene bes om å skjerme 
helsesøstertjeneste og skolehelsetjeneste slik 
at barn og ungdom ikke rammes. 

• Dette er tatt opp i møte med Statsforvalteren 
og kommunene. 



Strakstiltak: «Alle løper raskere»

• Alle stillinger holdes besatt – om så med innleie fra byrå. 

• Man vurderer å utlyse ledige stillinger med alternative fagpersoner, feks
psykiatriske sykepleiere. 

• Det er planlagt midlertidig intern rokkering av ansatte fagstillinger fra Sámi
klinihkka til klinikk Alta pga spesielt stor pasientpågang i Alta. 

• Opphold på UPA kortes ned sammenliknet med det planlagte, dette for å 
slippe flere pasienter til.

• BUP, Barnehabilitering og Barneavdelingen i Hammerfest ser på et tettere 
samarbeid med fokus på kapasitet og overganger mellom tjenestene.

• Det ble i 2020 innført en bakvaktsordning (døgnvakt) for UPA. 

• Finnmarkssykehuset satser på økt bruk av e-poliklinikk for psykiatri



Andel telefon/videokonsultasjoner



Gjennomgang/utredning: 

• Finnmarkssykehuset vil gjennomgå våre 
stillinger, vårt behandlingstilbud og vårt 
rekrutteringsarbeid innen BUP for å se om 
dagens struktur (antall stillinger, lokalisering, 
behandlingsinnhold) er fornuftig og om 
rekrutteringsarbeidet er tilfredsstillende. 
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