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Styresak 139-2012 Situasjonen innenfor psykisk helsevern for 

voksne (PHV), for barn og unge (PHBU) og 

tverrfaglig spesialisert behandling for 

rusmiddelavhengighet (TSB), reduksjon av 

ventetider og fristbrudd – oppfølging av 

styresak 89-2012 og 92-2012 

 
 
Formål/sammendrag 
Formålet med denne styresaken er å redegjøre for utviklingen innen psykisk helse for 
barn og unge (PHBU), psykisk helse for voksne (PHV) og tverrfaglig spesialisert 
behandling for rusavhengige (TSB). Hovedvekten i saken er lagt på oppfølging av 
styrets vedtak i styresak 92-2012 Virksomhetsrapport nr. 6-2012 og 7-2012 og en 
redegjørelse for utvikling innenfor PHBU.   
 
Mange barn og unge får behandling innen PHBU i Helse Nord, og det er en stor aktivitet 
i dette fagfeltet. Antallet behandlede pasienter har gått ned fra 2010 til 2011, men det er 
en økning i antall tiltak totalt.  
 
Det er god personelldekning i Helse Nord sammenlignet med de andre regionene. Dette 
har gjort det svært vanskelig å forstå hvorfor de yngste pasientene i Helse Nord må 
vente lengre på behandling.  
 
Når det gjelder VOP har vi sett en positiv utvikling med hensyn til reduksjon i antall 
fristbrudd, men det må fortsatt arbeides videre med å redusere ventetiden.   
  
Innenfor TSB har det blitt gjort et godt arbeid med omstilling. Kvaliteten på tilbudet har 
blitt bedre, bl.a. gjennom kompetanseheving og behandling etter dokumenterte og 
anerkjente behandlingsmetoder.  
 
Det har skjedd en økning i antall plasser for avrusning, vurdering og 
korttidsbehandling. Utfordringen ligger nå i å øke det polikliniske tilbudet i landsdelen, 
slik at vi kan gi flere pasienter tilbud om behandling og redusere ventetider. De 
distriktspsykiatriske sentra (DPS-er) må i samarbeid med fagmiljøene innen TSB 
arbeide for å bedre det polikliniske tilbudet.  
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Kvalitet, trygghet og respekt  
Med bakgrunn i Helse Nords kjerneverdier er det viktig at kvaliteten i 
pasientbehandling og prioritering blir ivaretatt. Trygghet for pasienter og pårørende må 
sikres ved at tilbudet er tilgjengelig, når det er behov for det. Arbeidet for å oppnå korte 
ventetider og ingen fristbrudd er i tråd med respekt for pasienter, pårørende, 
samarbeidspartnere, ansatte og andre berørt.  
 
Bakgrunn/fakta  
Styret i Helse Nord RHF har i flere møter behandlet saker som omhandler ventetider og 
fristbrudd.  
 
I styresak 89-2012 Reduksjon av ventetider og fristbrudd – foretaksspesifikke 
handlingsplaner, oppfølging av styresak 73-2012 fattet styret følgende vedtak i punkt 2: 
 
Styret ber adm. direktør legge frem en egen styresak om situasjonen innenfor Psykisk 
helsevern for voksne (PHV), for barn og unge (PHBU) og tverrfaglig spesialisert 
behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) i løpet av høsten 2012. 
 
I styresak 92-2012 Virksomhetsrapport nr. 6-2012 og 7-2012 fattet styret følgende 
vedtak i punkt 3: 
 
Styret ber adm. direktør om å legge frem en nærmere redegjørelse for utviklingen 
innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) i løpet av høsten 2012, jf. styrets 
vedtak, punkt 2 i styresak 89-2012 Reduksjon av ventetider og fristbrudd – 
foretaksspesifikke handlingsplaner, oppfølging av styresak 73-2012. 
 
Med bakgrunn i at begge vedtak handler om det samme, har adm. direktør valgt å følge 
opp vedtakene i en felles styresak.  
 
Det har vært rettet stor oppmerksomhet mot de lange ventetidene og antall fristbrudd 
innen PHBU, PHV og TSB i Helse Nord. Adm. direktør har i faste oppfølgingsmøter med 
helseforetakene, i ledermøter, i fagråd og i de kliniske miljøene arbeidet for å nå 
målsettingene om ingen fristbrudd og en gjennomsnittlig ventetid ned mot 65 dager.         
 
Det er behov for å arbeide videre med å redusere ventetid og fristbrudd innenfor PHBU, 
VOP og TSB. Det vises her til styresak 124-2012 Ventetider og fristbrudd – konkrete 
forslag til tiltak, oppfølging av styresak 101-2012 som ble behandlet av styret i Helse 
Nord RHF i styremøte, den 31. oktober 2012. Det ble foreslått tiltak for å redusere 
ventetider og hindre fristbrudd. De fleste av tiltakene gjelder også for fagområdene 
PHV, PHBU og for TSB.   
 
En samlet oppsummering av utvikling innen PHBU, PHV og TSB   
Mange barn og unge får behandling innen PHBU i Helse Nord, og det er stor aktivitet i 
fagfeltet. Antall behandlede pasienter går ned fra 2010 til 2011, men det er en økning i 
antall tiltak totalt.  
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Det er meget god personelldekning sammenlignet med de andre regionene. Dette gjør 
det vanskelig å forstå hvorfor de yngste pasientene i Helse Nord må vente lenge på 
behandling.  
 
Det arbeides med utfordringen i RHF-et, i helseforetakene og i de kliniske miljøene. Det 
vil bli gjennomført en nærmere utredning/forskning for å finne svar på dette. Blant 
annet vil forholdet mellom de direkte og indirekte tiltakene bli studert. Helseforetakene 
bør gjennomgå bruken av de totale ressursene som et tiltak for å redusere ventetid og 
fristbrudd.        
 
Når det gjelder VOP ser vi en positiv utvikling, når det gjelder reduksjon i antall 
fristbrudd, men det må arbeides videre med å redusere ventetiden. Det bør vurderes 
om antall konsultasjoner pr. fagårsverk1

  

 kan økes. Dette vil kunne gi stor effekt på 
ventetid og antall fristbrudd. 

Innenfor TSB har det blitt gjort et godt arbeid med omstilling. Kvaliteten på tilbudet har 
blitt bedre, bl.a. gjennom kompetanseheving og behandling etter dokumenterte og 
anerkjente behandlingsmetoder. Det har skjedd en økning i antall plasser til avrusning, 
vurdering og korttidsbehandling. Utfordringen ligger nå i å øke det polikliniske tilbudet. 
Dette vil kunne gi flere pasienter tilbud om behandling og redusert ventetid. De 
distriktspsykiatriske sentre (DPS-er) må i samarbeid med fagmiljøene innen TSB 
arbeide for å bedre det polikliniske tilbudet.  
 
Redusert ventetid og fjerning av fristbrudd innenfor PHBU, VOP og TSB er en 
kontinuerlig oppgave 
Det vises her til styresak 124-2012 Ventetider og fristbrudd – konkrete forslag til tiltak, 
oppfølging av styresak 101-2012 som ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i 
styremøte, den 31. oktober 2012.  
 
Aktuelle tiltak, basert på erfaringer i Helse Nord og i de andre regionale helseforetak:   
• Sterk ledelsesforankring og engasjement i arbeidet med å forhindre fristbrudd og 

redusere ventetid. 
• Tett oppfølging av helseforetakene, i oppfølgingsmøter og gjennom rapporteringer. 
• Kontinuerlig ”rydding” i ventelister og ingen ventetid ut over tolv måneder uten at 

dette er medisinsk begrunnet.  
• Kort frist for vurdering av elektive henvisninger gjennom oppgraderte rutiner og 

kontinuerlig måling av tid fra mottatt henvisning til vurdering.  
• Registrering og oppfølging av tid fra fristbrudd til behandling.  Andel pasienter med 

fristbrudd behandlet innen én og to uker etter fristens utløp måles.   
• Korrekt håndtering av pasientdatasystemet – ”glemt av sykehuset” 
• Kvalitetssikre nye systemer: DIPS-BUP, DIPS-RUS. 
• Pasienter på ventelister tilbys behandling ved andre helseforetak, når helseforetaket 

selv ikke kan holde fastsatt frist. 

                                                        
1 Med fagårsverk menes antall polikliniske/ambulante årsverk utført av universitets- eller 
høgskoleutdannet personell (ref. Samdata 2011). 
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• Utarbeide oversikter på helseforetaks-, klinikk- og avdelingsnivå over 
fagfelt/diagnosegrupper med fristbrudd og nært forestående fristbrudd. 
Oversiktene må følges opp aktivt for å fjerne fristbrudd.  

• Bruke fagråd og fagnettverk i fagområder med lange ventetider aktivt. Dette for å 
sikre forståelse og samarbeid i arbeidet.  

• Sikre kontinuerlig og god opplæring i prioriteringsforskriften, 
prioriteringsveilederne og bruken av disse.  

• Alle som vurderer elektive henvisninger må gjennomføre e-læringskurset 
«Prioritering i spesialisthelsetjenesten» og bestå kursprøven. 

• Langtidsplanlegging av ferieavvikling og annet fravær. 
• Målrettet bruk av ekstrainnsats gjennom henvisning til annet helseforetak eller kjøp 

av tjenester hos private tilbydere eller avtalespesialister som kan behandle 
pasienten innen fristen. Andre alternative kan være innleie av personell, 
kveldspoliklinikker, investering i utstyr og infrastruktur, tildeling av legehjemler og 
utprøving av alternative arbeidsformer. 

• Registreringsproblemer av rett til helsehjelp når pasienten henvises videre fra 
lokalsykehus og til annet sykehus, må løses. Informasjon om vurderings- og 
behandlingsfrister må følge viderehenvisningene til ”sekundærsykehuset”. Der 
denne informasjonen mangler, må dette etterspørres.  

 
  
 Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
  

   

1. Styret i Helse Nord RHF viser til tidligere vedtak om reduksjon av ventetider og 
fristbrudd, og ber adm. direktør om å sørge for at arbeidet med tiltakene innen 
psykisk helsevern intensiveres. 

 
2. Styret ber adm. direktør i samarbeid med helseforetakene sørge for at antall 

konsultasjoner pr. fagårsverk i psykisk helsevern for voksne økes.  
 
 
Bodø, den 16. november 2012 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg: Utredning 
 
  Vedlegget er lagt ut på vårt nettsted, se: 
  Styremøte i Helse Nord RHF, den 28. november 2012 
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http://www.helse-nord.no/article88296-1079.html�



