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STYRESAK 104-2002  REGIONALT BEHANDLINGSTILBUD TIL  
 PASIENTER MED ALVORLIGE  
 SPISEFORSTYRRELSER I HELSE NORD 
 

Møtedato: 12. desember 2002 

 
Formål 
Styret bes i denne sak om å ta stilling til etablering av regional spesialenhet for behandling av 
pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser. Det vises for øvrig til orienteringssak 86-2002 og 
til styresak 91-2002. 
 
Sammendrag 
Pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser har i dag et mangelfullt helsetilbud, både i Helse 
Nord og i landet for øvrig. Dette dreier seg om kritisk syke mennesker, hovedsakelig i alderen 
13 – 30 år, med behov for avansert og tverrfaglig medisinsk og terapeutisk intervensjon. Uten 
slik behandling foreligger en betydelig risiko for alvorlige utfall i form av kronisk, 
invalidiserende sykdom eller død. 
 
Helse Nord RHF er i styringsdokument 2002 fra Helsedepartementet forutsatt å utvikle et 
behandlingstilbud til mennesker med alvorlige spiseforstyrrelser. Strategiplan mot 
spiseforstyrrelser (2000) fra Sosial- og helsedirektoratet gir føringer for hvordan et regionalt 
senter med dette formål bør utformes. En arbeidsgruppe ved UNN har på oppdrag fra Helse 
Nord RHF utarbeidet en plan for etablering av et regionalt behandlingstilbud for pasienter 
med alvorlige spiseforstyrrelser (vedlagt). I den følgende saksutredning gjengis 
hovedelementene i denne planen, samt administrasjonens vurdering. 
 
Administrasjonen har i sin vurdering lagt hovedvekt på  
 
1) at tilbudet som bygges opp, skal være et tillegg til den behandlingskjeden som allerede er 

etablert via primærhelsetjenesten og lokale helseforetak  
2) at tilbudet skal være forbeholdt de få og mest kritisk syke pasientene, der det øvrige 

behandlingsapparatet ikke strekker til 
3) at det er behov for oppbygging av bred og sammensatt spesialkompetanse for å dekke 

pasientenes samlete behov 
4) at dette fordrer klare ledelses- og ansvarsforhold 
5) at det må legges betydelig vekt på organisatorisk og tverrfaglig samarbeid  
6) at senteret skal ha sin primære funksjon i klinisk virksomhet, men også ha ansvar for 

metode- og kompetanseutvikling av den samlete behandlingskjeden 
7) at senterets virksomhet skal ha basis i eksisterende nasjonal og internasjonal kompetanse  
8) at senteret skal drive systematisk evaluering av egen virksomhet i samarbeid med 

Universitetet i Tromsø og andre relevante forskningsmiljø 
 



 
 
Faglig sett er det behov for å skille tilbudet til barn og unge under 18 år fra tilbudet til voksne. 
Dette har både med lovgivning i forhold til eventuell tvangsbehandling å gjøre, og med ulike 
behov for systemkompetanse og behandling i de to gruppene. Samtidig må man sikre stabilitet 
og fleksible løsninger for pasienter i overgangen mellom barn og voksen. 
 
Det kan tenkes flere mulige modeller for organisering og lokalisering av et regionalt senter. 
Hensynet til pasientenes samlete behov for bred, høyspesialisert og tverrfaglig kompetanse, til 
behovet for enhetlig ledelse og organisering samt hensynet til en totalt sett best mulig 
ressursutnyttelse, gjør at administrasjonen anbefaler ansvar for senteret lagt til 
Universitetssykehuset Nord-Norge. En lokalisering av deler av tilbudet ved 
Nordlandssykehuset anses hensiktmessig. 
 
Anslag over befolkningens behov for denne type spesialtilbud er usikre. Derfor anbefales en 
gradvis oppbygging, med evaluering av behovet for kapasitet underveis. 
 
På denne bakgrunn  
 
inviteres styret for Helse Nord RHF til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF erkjenner behovet for etablering av et regionalt, høyspesialisert 

behandlingstilbud for pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser. 
 
2. Styret vedtar opprettelsen av et regionssenter med behandlingstilbud for mennesker med 

alvorlige spiseforstyrrelser. Den overordnede faglige ledelsen legges til 
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF. På sikt skal det gis tilbud til både barn og unge 
under 18 år, samt til voksne. 

 
3. Enheten for barn og unge legges til UNN. Pga. den aktuelle ressurssituasjonen, samt 

usikkerhet rundt kapasitetsbehov i en høyspesialisert enhet, legges det i første omgang til 
rette for 6 plasser. 

 
4. Enhet for voksne vurderes i fremtiden lagt til Nordlandssykehuset HF, faglig underlagt 

regionsenteret. 
 
5. I løpet av 2003 tas det stilling til ressursbehovet for videre oppbygging og drift fra og med 

2004, som også inkluderer tilbud for voksne. Dette bør inkludere vurdering av 
ressursbehov for hele kjeden som behandler denne pasientgruppen. 
 
 

Bodø, den 5. desember 2002 
 
 
 
Marit Eskeland  
Adm. direktør 
 
Trykte vedlegg:  Utredningsrapport fra arbeidsgruppe etter oppdrag fra Helse Nord RHF 
 Brev av 15.11.02 fra Sosial- og helsedirektoratet. 



 
 
UTREDNING 
 
Bakgrunn 
Helsedepartementet har i Styringsdokument for 2002 Helse Nord RHF pålagt Helse Nord 
RHF å styrke behandlingstilbudet til mennesker med alvorlige spiseforstyrrelser. Dette skal 
skje ved bl.a. å følge opp tiltakene i ”Strategiplan mot spiseforstyrrelser” fra Sosial- og 
helsedepartementet i 2000. Departementet anmodet spesielt om å vurdere behov og 
behandlingskapasitet for denne pasientgruppen. Sosial- og helsedirektoratet skal følge opp 
tiltakene i planen, og i brev av 15.11.2002 etterspør direktoratet de regionale foretakenes 
arbeid. Det henvises i den anledning til at hver helseregion bør peke ut et sykehus som skal ha 
et særlig ansvar for å utvikle høyspesialiserte kliniske tjenester for å behandle personer med 
alvorlige spiseforstyrrelser. 
 
Samtidig er det etablert et eget prosjekt for pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser i 
Rikstrygdeverkets Prosjekt behandling av pasienter i utlandet (Utenlandsmilliarden). For 
pasienter med spiseforstyrrelser er det via særskilt behandling i Stortinget gitt anledning til å 
sende norske pasienter til behandling i utlandet. Fra Helse Nord er det 12 pasienter i dette 
prosjektet i år. 
 
Helse Nord RHF gav i brev 24.07.02 Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i oppdrag å 
utrede faglige og økonomiske aspekter knyttet til etablering av et regionalt behandlingstilbud 
til pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser. Dette ble forutsatt gjort i nært samarbeid med 
relevante fagmiljø både i og utenfor helseregionen. Det ble videre anbefalt at det i 
utredningsarbeidet ble søkt om bistand fra Rikstrygdeverkets prosjekt, jfr. ovenfor. 
 
Arbeidsgruppen har lagt fram utredning om etablering av et regionalt behandlingstilbud. 
Administrasjonen har vurdert denne og kommet til at en ikke entydig vil følge gruppas 
anbefaling. Administrasjonen vil derfor redegjøre for alternative løsninger og fremme forslag 
til hvordan dette kan gjennomføres, både ut fra faglige og økonomiske ressurser. 
 
Anbefaling fra arbeidsgruppen: 
 
Arbeidsgruppen har vurdert de faglige og økonomiske aspekter knyttet til etablering av et 
regionalt behandlingstilbud, og gitt følgende anbefaling: 
 

• Det er behov for 30 behandlingsplasser som må ha sin forankring i psykisk helsevern. 
• Etablering av regional spesialenhet i form av et senter med todelt lokalisering; en 

enhet ved Nordlandssykehuset og en enhet ved Universitetssykehuset Nord-Norge 
(UNN). Begge enhetene skal gi tilbud om 10-12 plasser hvorav 6-8 plasser for 
pasienter over 18 år og 3-5 plasser for pasienter under 18 år. Dette vil til sammen i 
regionen gi inntil 24 plasser. 

• Senteret skal være en spesialenhet for alle pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser i 
regionen, og ha som sin primære oppgave å behandle den pasientgruppen som har 
behov for innleggelse i høyspesialisert enhet, dvs. de kritisk syke pasienter. 

• Overordnet ledelse av hver enhet legges til henholdsvis Nordlandssykehuset og UNN. 
Det bør etableres en samarbeidsform mellom enhetene som er organisert for å skape 
grunnlaget for at de to enhetene utgjør et senter med en regional funksjon. 



 
 
• Henvisning til spesialenheten skal skje på bakgrunn av at pasienten har vært forsøkt 

gitt tilbud i behandling i spesialisthelsetjenestens øvrige tilbud, og samarbeidet 
mellom disse tjenestene må ivaretas både i forvern, utskrivnings- og ettervernsfase.  

• Behandlingen bør organiseres slik at barn/ungdom og voksne pasienter ikke behandles 
i samme fysiske behandlingsmiljø. 

• Årlige kostnader for hver enhet er estimert til kr 35 040 000,-.  
 
Økonomiske konsekvenser  
 
Arbeidsgruppen har i sin utredning vurdert de økonomiske aspekter. De har basert 
beregningene på opplysninger fra tilsvarende utredning gjort i Helse Øst. Døgnprisen på en 
spesialenhet er kr 8000,- pr. døgn pr. pasient ved en enhet med 7 pasienter og ca 7000,- ved 
11 pasienter.  
 
Årskostnad pr. behandlingsplass: 
 
 8000,- x 365 dager = 2 920 000,- 
 7000,- x 365 dager = 2 555 000,- 
 
Tallene representerer enhetens driftsbudsjett, inkludert sosiale utgifter og pensjoner. Det er 
ikke beregnet kostnader for indremedisinske og pediatriske enheters utgifter til 
støttefunksjoner. Det er heller ikke tatt med kostnader til drift av tilleggsfunksjoner som 
familieleiligheter, aktiviteter for ungdom, transport for pårørende, bruk av telematikk. 
 
Administrasjonens vurdering 
 
Med utgangspunkt i det anslåtte behov for behandling i spesialenheter i regjeringens 
strategiplan, er det beregnet behov for 30 behandlingsplasser i en regional spesialenhet i Helse 
Nord. Etter administrasjonens vurdering knytter det seg betydelig usikkerhet til denne 
behovsvurderingen. 
 
Arbeidsgruppens forslag er å etablere to likeartete enheter, dvs. to enheter med fysisk atskilte 
behandlingsmiljø for behandling av barn/ungdom og av voksne både ved Nordlandssykehuset 
og ved UNN.  
Behovet for fysisk atskillelse mellom aldersgruppene baserer seg på ulik lovgivning når det 
gjelder tvangsbehandling, og ulikt behov for øvrig behandlingsopplegg i de to gruppene. 
 
Når det gjelder arbeidsgruppens forslag om to like enheter lokalisert til hhv Bodø og Tromsø, 
er begrunnelsen for dette en allmen klinisk og forskningsmessig evidens for at avstand 
mellom behandlingssted og pasient bør være minst mulig. Dette gjelder særlig for barn og 
ungdom. Behandlingen bør skje i samarbeid med familie, skole og lokalt nettverk.  
 
Etter administrasjonens vurdering vil oppbygging av to likeartete enheter med ulik 
lokalisasjon ikke ivareta behovet for god ressursutnyttelse. Ei heller er det i samsvar med krav 
om klare ledelses- og ansvarsforhold, og kravet til ansvar for samlet organisatorisk 
kompetanseoppbygging i hele behandlingskjeden.  
Regionsenteret skal som tidligere understreket utgjøre siste ledd i kjeden for de få og mest 
kritisk syke, etter henvisning fra det øvrige behandlingsapparat. For disse få anses behovet for 



geografisk nærhet å være underordnet. Det vil uansett organisering heller ikke kunne 
oppfylles for alle. Behovet for høyspesialisert og tverrfaglig kompetanse både innenfor 
psykiatri og somatikk vurderes som avgjørende. 



 
 
På bakgrunn av overnevnte vurderer administrasjonen arbeidsgruppens forslag til organisering 
ev regionsenteret som uaktuelt.  
 
Alternativt blir to andre modeller vurdert: 
 
En samlet modell der spesialenheten lokaliseres til UNN, og en delt modell der senter for barn 
og unge legges til UNN og senter for voksne legges til Nordlandssykehuset. 
 
I valg av modell er det viktig å ta hensyn til at det er snakk om en spesialenhet som skal være 
forbeholdt de få og mest kritisk syke pasientene, der det øvrige behandlingsapparatet ikke 
strekker til. Strategien i utvikling av behandlingstilbudet er å redusere sykdomsvarighet og 
risiko for kronisk sykdom og død ved å tilby omfattende høyspesialisert behandling til særlig 
alvorlige og kompliserte former for spiseforstyrrelser. Det forutsettes derfor at oppbygging av 
tjenestetilbudet på regionalt nivå skal være et tillegg til den behandlingskjeden som allerede er 
etablert via primærhelsetjenesten og lokale helseforetak. En regional spesialenhet skal ha 
ansvar for metodeutvikling i hele behandlingskjeden, bl.a. undervisning, veiledning og 
forskning, samt ansvar for systematisert behandlingssamarbeid nasjonalt og internasjonalt. Å 
sørge for relevant kompetanse i hele behandlingsapparatet er avgjørende for pasientenes 
tilgang til riktig behandling på rett sted til rett tid. Det vil videre påligge enheten et særlig 
ansvar for å utvikle de mest høyspesialiserte kliniske tjenester, samt drive systematisk 
evaluering av egen virksomhet i samarbeid med Universitetet i Tromsø og andre relevante 
forskningsmiljø.  
 
På bakgrunn av tjenestens karakter og begrensete volum, av hensynet til pasientens behov for 
bred, høyspesialisert og tverrfaglig kompetanse, samt av hensynet til en best mulig 
ressursutnyttelse, vurderer administrasjonen at en samlet regional enhet gir den beste 
løsningen.  
 
Når spesialenheten anbefales organisert i UNN, er det foruten behovet for kontakt med andre 
høyspesialiserte behandlingsmiljø og universitetet, også på bakgrunn av at enheten vil bli 
integrert i den nye Barne- og ungdomsklinikken som skal etableres ved UNN. Styret i UNN 
vedtok i sak 45/02 å integrere Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Barnepsykiatrisk 
avdeling, Ungdomspsykiatrisk avdeling og Barneavdelingen i en organisasjon. Det vil 
gjennom denne løsningen bli etablert ”en dør” inn til spesialisthelsetjenesten for barn og 
ungdom innenfor både somatikk og psykiatri. Modellen er enestående i landet, og vil ut over 
tilgjengelighet på kompetanse, også utgjøre et fundament for spennende utviklingsarbeid på 
en rekke felter i grenseflaten psykiatri/somatikk.  
 
Helse Nord RHF er kjent med at Nordlandssykehuset i dag gir et svært godt tilbud til 
pasienter med spiseforstyrrelser. Dette er det viktig å utnytte og videreutvikle. 
Administrasjonen ser det fullt mulig i en samlet modell å bygge videre på den kompetansen 
Nordlandssykehuset har bygget opp. Dvs. at regionenheten opererer med en atskilt geografisk 
lokalisasjon av tilbud til barn/unge og til voksne. Dette fordrer imidlertid et utstrakt samarbeid 
og gode løsninger for enhetlig ledelse og organisering mellom fagmiljø i hhv UNN og 
Nordlandssykehuset. 
 
Anslag over befolkningens behov for denne type spesialtilbud er usikre.  Ut fra dette, i tillegg 
til det faktum at pasienter med spiseforstyrrelser også skal gis tilbud i det enkelte helseforetak 



(sykehus/DPS og BUP) og i primærhelsetjenesten, foreslås en gradvis oppbygging av 
behandlingstilbudet.  



 
 
Dette er ikke minst begrunnet i Helse Nords begrensete ressurssituasjon og det betydelige 
behovet for investering i et nytt tilbud. Enheten anbefales i første omgang å bygges opp med 6 
plasser til barn og unge. Dette anses som et minimum for en organisatorisk enhet som skal 
kunne bygge opp et samlet tilbud. Iflg. arbeidsgruppens beregninger vil dette gi en årskostnad 
på 17.4 mill. kroner. 
Det knytter seg usikkerhet både til økonomiske beregninger og til behov for 
behandlingsplasser. Kapasitets-, drifts- og investeringsbehov må derfor vurderes ettersom en 
vinner erfaring i praksis. 
 
Helse Nord RHF har i budsjett for 2003 lagt inn 5 mill. kroner for å starte oppbygningen av 
behandlingstilbudet. i løpet av 2003 må det tas stilling til ressursbehovet for videre drift fra 
2004, basert på erfaringer gjort underveis. Det skal også tas stilling til hvordan enhetens tilbud 
til voksne eventuelt organiseres i samarbeid med Nordlandssykehuset. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


	Bakgrunn

