
 

Utviklingen innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU)  
Ventetid og fristbrudd 
 
Ved utgangen av september 2012 var gjennomsnittlig ventetid innen psykisk helsevern 
for barn og unge fortsatt vesentlig over vårt eget krav på 30 dager, med et gjennomsnitt 
hittil i år på 76 dager (Tabell 1). 
  
Tabell 1: Månedlig ventelistestatistikk for spesialisthelsetjenesten, september 2011 og 
2012 og viser ordinært avviklede som er pasienter tatt til behandling fra venteliste (NPR 
2011 og 2012) 
  Ordinært avviklede 

Helseforetak Median 
ventetid til 
behandling 

Gjennomsnittlig 
ventetid til 
behandling 

Antall 
fristbrudd 

Andel 
fristbrudd 

 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011  
2012 

Helse Finnmark HF 78 73 93 65 18 12 58 
% 

39 
% 

Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF 

66 74 62 66 43 12 40 
% 

20 
% 

Nordlandssykehuset 
HF 

89 92 81 95 39 21 64 
% 

62 
% 

Helgelandssykehuset 
HF 

83 65 82 78 9 0 27 
% 

0 % 

Total 78 77 76 76 100 45 48 
% 

32 
% 

 
Tabell 1 over viser at gjennomsnittlige ventetiden innen PHBU var på 76 dager både i 
september 2011 og i 2012. Antall fristbrudd viser en positiv utvikling og er redusert fra 
100 i 2011 til 45 i 2012.  
 
Som nevnt over er ventetiden for lang og antall fristbrudd langt fra målet som er null. 
Det er kun Helgelandssykehuset HF som har nådd denne målsettingen. De andre tre 
helseforetakene har vist en positiv utvikling og reduksjon i fristbrudd. 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) og Nordlandssykehuset HF (NLSH) har 
hatt en liten økning i gjennomsnittlig ventetid til behandling. NLSH har den største 
utfordringen.       
 



 

 
Figur 1: Andel vurderte henvisninger hvor pasienten er tildelt rett til prioritert helsehjelp etter region. 
Psykisk helsevern for barn og unge. Pr. tertial 2008-2012. Prosent.  

 
Figuren 1 ovenfor viser at Helse Nord har en andel på 81 % som får rett til prioritert 
helsehjelp. Det er nest lavest sammenlignet med de andre regionene  
 
Utvikling av behandlede pasienter 2010 og 2011 innen PHBU   
Det vises til Helsedirektoratets Rapport IS-1992 Aktivitetsdata for psykisk helse for 
barn og unge 2011 Norsk Pasientregister, heretter kalt NPR rapport 2011.  Tabell 2 
viser en nedgang i andelen behandlede pasienter fra 2010 til 2011på 3,1 % i Helse 
Nord. Samtidig har de andre regionene har en økning.   
     
Tabell 2: Antall pasienter behandlet i PHBU. 2010-2011, NPR rapport 2011    

 
2) Forskrift for innsamling og behandlings av helseopplysninger i Norsk Pasientregister. 
 
Tabell 3: Pasienter i det psykiske helsevernet for barn og unge pr. 100 innbyggere (i 
prosent av befolkningen) under18 år. Bostedsregion. 2011. Samdata rapport 2011. 

 



 

Det vises til Helsedirektoratets Rapport IS-2009 Samdata Spesialisthelsetjenesten 2011, 
heretter kalt Samdata rapport 2011.  
 
Tabell 3 over fra Samdata rapport 2011 viser at Helse Nord har den høysete 
dekningsgraden (andel av befolkningen i aktuell aldersgruppe som gis tilbud i 
spesialisthelsetjenesten), når det gjelder polikliniske pasienter, 138 prosent av 
landsgjennomsnittet. Det samme gjelder for døgnpasienter og for pasienter totalt. 
Samtidig ligger Helse Nord nest lavest, når det gjelder prosent av landsgjennomsnittet 
som er dagpasienter.     
 
Utvikling av dekningsgrad 2010 og 2011 
I Opptrappingsplanen for psykisk helse var det satt en målsetting om at 5 % av 
befolkningen under 18 år skulle kunne tilbys behandling i PHBU. Helse Nord hadde i 
2011 en dekningsgrad på 6,7 %. Det er høyest i landet og over fastsatt mål.  Detaljer er 
vist i tabell 4 nedenfor og utviklingen over tid er vist i figur 2. Fordelingen mellom 
helseforetakene er vist i figur 3. 
 
Tabell 4: Antall pasienter og andel av befolkningen under 18 år behandlet i PHBU 2010-
2011, fordelt på bostedsregion. 
NPR Rapport 2011. 

 



 

 
 
Figur 2: Utvikling i dekningsgrad (pasienter pr. 100 innbyggere) i helseregionene. 1998-
2009. NPR Rapport 2010. 
 

 
 
Figur 3: Her presenteres dekningsgrad (pasienter pr. 100 innbyggere) pasientenes 
aldersfordeling i de ulike helseforetakene i Helse Nord 2009. NPR Rapport 2010 
 
Av figur 3 ser vi at Nordlandssykehuset HF har den høyeste dekningsgraden for de 
mellom 13-17 år, med en dekningsgrad på 12,8. Det betyr at 12,8 % av alle ungdommer 
mellom 13-17 år i opptaksområdet til NLSH fikk behandling i PHBU. Dette ansees som 
meget høyt. 
 



 

Personellinnsats innen psykisk helsevern for barn og unge 2010-2011 
Det vises også her til Helsedirektoratets Rapport IS-2009 Samdata 
Spesialisthelsetjenesten 2011. 
 
Tabell 5: Årsverk i det psykiske helsevernet for barn og unge, for voksne og totalt. Årsverk 
pr. 10 000 innbyggere i målgruppen, og prosent av landsgjennomsnittet. Fordelt etter 
helseregion og pasientenes bostedsområde. 2011.  

 

 
 
Tabell 5 fra Samdata rapport 2011 viser at årsverk pr. 10 000 innbyggere i Helse Nord 
er 127 prosent av landsgjennomsnittet. Vi ligger dermed høyest i landet. Videre ser vi at 
UNN HF har 96 prosent av landsgjennomsnittet. UNN HF har lavest årsverk pr. 10 000 
innbyggere i aldersgruppen 0-17 år i Helse Nord.  
 
Tabell 6 fra Samdata rapport 2011 viser at antallet årsverk innen PHBU er redusert fra 
2010 til 2011 for både UNN og Helse Finnmark HF.  
 
Tabell 6: Antall årsverk i det psykiske helsevernet for barn og unge, for voksne og totalt.  
Helseforetak 2010 og 2011. 

 

 
 
 
 
 



 

Tabell 7: Personelldekning etter personellkategori i det psykiske helsevernet for barn og 
unge. Årsverk pr. 10 000 innbyggere 0-17 år. Regionale helseforetak. 2011. 

 
 
Tabell 7 viser at Helse Nord har for de fleste personellgrupper den beste 
personelldekningen pr. 10 000 innbyggere i alder 0-17 år. Helse Nord har den totalt 
beste personelldekningen i forhold til alle andre regioner.  
 
Bruk av spesialisthelsetjenesten i det psykiske helsevernet for barn og unge 
 
Tabell 8: Antall pasienter i det psykiske helsevernet for barn og unge. Bostedsregion. 
2011. 

 
 
Tabell 8 viser at få pasienter mottar døgnbehandling og dagbehandling i Helse Nord. På 
nasjonalt nivå er det kun Helse Nord som har en nedgang i antall pasienter som får 
poliklinisk behandling. Det samme gjelder for totalt antall pasienter.   
 
Det er viktig å skille mellom direkte og indirekte tiltak. Et direkte tiltak krevet ”ansikt -
til-ansikt-møte” mellom pasient og behandler. Dette inkluderer konsultasjon og 
sykebesøk. Indirekte kontakt er hvor det ikke er noe fysisk ansikt-til-ansikt-møte 
mellom pasient og behandler. Indirekte kontakt kan eksempelvis være e-post, 
telefonsamtale og videokonferanse.  
 
  



 

Tabell 9: Polikliniske tiltak, oppholdsdøgn og utskrivninger i det psykiske helsevernet for 
barn og unge. Bostedsregion. 2011. 
  

 
 
Tabell 9 viser at den prosentvise andelen av indirekte tiltak i forhold til direkte tiltak i 
Helse Nord var på 59 %, mens andelen i Helse Sør Øst var 42 %, Helse Vest 26 % og i 
Helse Midt-Norge 28 %. Dette viser at bruk av ressurser er forskjellig mellom 
regionene.  
 
Den høye andelen indirekte tiltak kan skyldes samarbeid omkring pasienten. Det er 
viktig med samarbeid, men spørsmålet er om det er nødvendig å bruke så mye 
ressurser på indirekte tiltak, og hvorfor er det så stor forskjell i forhold til de andre 
regionene.    
 
 I tabellen 10 ser vi at antallet polikliniske tiltak i Helse Nord er på 134 over 
landsgjennomsnittet og mest i landet.  Tabell 11 gir et mer spesifisert bilde av 
polikliniske tiltak pr. helseforetak i Helse Nord.   
 
Tabell 10: Pasienter, polikliniske tiltak, oppholdsdøgn og utskrivninger i det psykiske 
helsevernet for barn og unge.Pr. 100 og 10 000 innbyggere 0-17 år. Bostedsområde. 2011. 
 

 

 
 



 

Tabell 11 (hentet fra NPR rapport 2011) gir en oversikt over antallet direkte og 
indirekte tiltak på foretaksnivå i Helse Nord. Av tabellen går det frem at Helse Finnmark 
HF har omtrent like mange direkte tiltak/konsultasjoner som indirekte tiltak. UNN har 
63 %, Helgelandssykehuset HF 50 % og Nordlandssykehuset HF 46 % indirekte tiltak i 
forhold til direkte tiltak/konsultasjoner.  Helse Finnmark HF høyest andel av indirekte 
konsultasjoner i Helse Nord 
 
Tabell 11: Antall pasienter og antall tiltak, pr helseforetak og omsorgsnivå. Endring fra 
2010 

 
 
Vurdering av utvikling innen psykisk helse for barn og unge i Helse Nord  
Gjennomsnittlig ventetid var ved utgangen av september 76 dager både i 2011 og 2012. 
Dette er langt over vårt måltall for 2012 som er 30 dager. Ventetiden må sees i 
sammenheng med utviklingen ellers i Helse Nord, herunder: 
 Andelen 2. tertial 2012 hvor pasienten er tildelt rett til prioritert helsehjelp innen 

PHBU i Helse Nord var på 81, mens Helse Sør Øst hadde en andel på 92.  
 Antallet pasienter som er behandlet går ned fra 2010 til 2011 med 3,1 %. 

 Tiltak totalt (polikliniske tiltak samlet), direkte og indirekte tiltak viser en 
prosentvis økning på 4,9 fra 2010 til 2011. 

 Når det gjelder polikliniske tiltak samlet ser vi at Helse Nord har 134 prosent av 
landsgjennomsnittet. Det er høyest i landet.  

 Andel indirekte tiltak er høyest i Helse Nord sammenlignet mer de andre regionene. 
Andel direkte tiltak/polikliniske konsultasjoner er lavest i Helse Nord sammenlignet 
med de andre regionene.           

 Antallet pasienter og andel av befolkningen under 18 år som ble behandlet i PHBU i 
2011 var på 6,7 prosent. Det er høyeste i landet. 



 

 Personellinnsatsen i PHBU pr. 10 000 innbyggere under 18 år og prosent av 
landsgjennomsnittet i 2011 var høyest i Helse Nord sammenlignet med de a ndre 
helseregionene. Personelldekningen etter personellkategori sammenlignet med 
regionale helseforetak er høyest i Helse Nord, stort sett i alle kategorier.   

  
Registrering av aktivitet innen PHBU er komplisert, spesielt når det har vært flere 
terapeuter til stede, ved familieterapi og evt. gruppeterapi. Veileder for registrering av 
aktivitetsdata i psykisk helsevern gir klare og tydelige eksempler og hjelp for 
registrering av disse data. Det har vært særlige utfordringer knyttet registrering og 
konvertering av indirekte aktivitet som følge av overgang fra BUP-Data til BUP i DIPS, 
men dette gjelder kun for 2012.        
 
Andelen indirekte tiltak i Helse Nord er høyere sammenlignet med de andre 
helseregisonene. Det medfører at de direkte tiltak/polikliniske kontaktene er lavere. En 
poliklinisk kontakt er der pasienten får behandling i form av en konsultasjon. Når det 
gjelder vurdering av henvisning i PHBU er det vanlig å innkalle barnet til observasjon 
før vurdering gjøres (direkte tiltak/konsultasjon). Videre kan det innledes samarbeid og 
samtaler og videre utredning for å finne en tentativ diagnose og evt. planlegge videre 
behandling sammen med den henviste.   
 
Vi ser av ventetidsstatistikken for september 2012 at de som ble ordinært avviklet 
hadde en gjennomsnittlig ventetid på behandling på 76 dager. Antagelsen om at 
ventetiden kan reduseres og målet om null fristbrudd kan nås, hvis helseforetakene 
reduserer antallet indirekte tiltak og øker direkte tiltak/direkte konsultasjoner, vil bli 
problematisert nærmere og fulgt opp. Vil direkte konsultasjoner gi flere pasientene 
behandling og færre fristbrudd? En økning i direkte tiltak/poliklinisk kontakt vil også 
kunne gi økte polikliniske inntekter.    
 
Adm. direktør vil gjennomføre en nærmere analyse av forholdet mellom indirekte og 
direkte tiltak innen PHBU og hvordan arbeidsfordelingen i klinikkene er. Er det noen 
personellgrupper som gjennomfører indirekte tiltak, mens det er andre grupper som 
gjennomfører direkte tiltak/konsultasjoner? Videre må det utredes om det er en 
sammenheng mellom høy dekningsgrad og lang ventetid, jf. tabell 1. Hvordan er 
sammenhengen mellom andel som gis rett til prioritert helsehjelp og ventetid og 
fristbrudd innen PHBU? Et analysearbeid må sees i sammenheng med disse og andre 
tiltak for å redusere ventetid og fristbrudd i Helse Nord, jf. styresak 124-2012 
Ventetider og fristbrudd – konkrete forslag til tiltak, oppfølging av styresak 101-201.  
 
Konklusjon – utvikling i PHBU i Helse Nord 
Det er positivt at det gis behandling årlig til over 7000 pasienter innen PHBU i Helse 
Nord. Det viser at det er stor aktivitet i PHBU. Vi ser at antallet behandlede pasienter 
går ned fra 2010 til 2011, mens det er en økning i antall tiltak totalt. Det er meget god 
personelldekning sammenlignet med andre regionene. Dette har gjort at det er 
vanskelig å forstå hvorfor de yngste pasientene i Helse Nord må vente lengst på 
behandling. Denne utfordringen arbeides det med både i RHF-et, i helseforetakene og i 
de kliniske miljøene.  
 



 

Det vil bli gjennomføret en analyse hvor blant annet forholdet mellom de direkte og 
indirekte tiltakene skal sees nærmere på, og om dette kan ha betydning for arbeidet 
med å redusere ventetider og fristbrudd. Helseforetakene bør gjenno mgå bruken av de 
totale ressursene som ledd i tiltak for å redusere ventetid og fristbrudd.        
 
Helseforetakene arbeider systematisk med å redusere ventetid og fristbrudd innen 
PHBU, herunder utarbeidelse av konkrete tiltaksplaner, praksis for registrering av 
ventetid og aktivitetsdata, arbeid med å utarbeide behandlingsforløp, 
kvalitetsforbedringer i alle ledd, utarbeiding av nye brevmaler, vurdering av 
arbeidsmåter, etablering av ambulante team, gjennomføring av evalueringsdager, 
endringer i inntaksarbeidet, endring i drift og møtestruktur. Et helseforetak har etablert 
et tverrfaglig ventetidsutvalg, som et tiltak for å redusere ventetid og fristbrudd.   
 
Utviklingen innenfor psykisk helsevern for voksne (PHV)  
Månedlig ventelistestatistikk for spesialisthelsetjenesten, september 2011 og 
2012 (NPR 2011 og 2012)  
 
Tabell 12.: Gjelder for ordinært avviklede som er pasienter tatt til behandling fra 
venteliste 

  Ordinært avviklede 

Helseforetak Median 
ventetid til 
behandling 

Gjennomsnit
tlig ventetid 
til 
behandling 

Antall 
fristbrudd 

Andel 
fristbrudd 

 2011 2012 2011 2012 201
1 

2012 2011  2012 

Helse Finnmark HF  50  60  80 10
1  

 12  9  32 

% 

20 % 

Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF 

 29  59  63  94  19  6  29 
% 

 9 % 

Nordlandssykehuset 
HF 

 34  63  50 82  15  21  23 
% 

33 % 

Helgelandssykehuset 
HF 

 35  35  52 67   2 2    5 % 5 %  

Total  35 57  60 87 48 38  22 
% 

15 % 

 
Som det fremgår av tabell 12 økte den gjennomsnittlige ventetiden til behandling fra 60 
dager i september 2011 til 97 dager samme måned i 2012 for Helse Nord. Samtidig ble 
antall fristbrudd redusert med 10 i samme periode.   
 



 

 
Figur 4: Andel vurderte henvisninger hvor pasienten er tildelt rett til prioritert helsehjelp 
etter region. Psykisk helsevern voksne. Pr. tertial 2008-2012. Prosent.  
 
Figur 4 viser at Helse Nord har den laveste andelen som får tildelt rett til prioritert 
helsehjelp i forhold til de andre regionene. 
 
Tabell 13: Aktivitet psykisk helsevern for voksne januar - september 2012 sammenlignet 
med samme periode i 2011.  

 
 
Aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne (PHV) har hittil i år hatt en vekst innen 
polikliniske konsultasjoner og utskrivningsklare pasienter samtidig som det har vært en 
reduksjon i liggedøgn og oppholdsdager (tabell 13). Oversikten viser at flere pasienter 
får tilbud i døgnenhet samtidig som behandlingstiden reduseres. Dette er en ønsket 
utvikling.  
 
Helse Finnmark HF og Helgelandssykehuset HF viser også til ønsket vridning med 
unntak for polikliniske konsultasjoner.     
 
  

Psykisk helsevern voksne 2 011 2 012 endring 11-12

Antall polikliniske konsultasjoner 83 228 84 652 1,7 %

Antall utskrevne pasienter 4 703 4 722 0,4 %

Antall liggedøgn 83 921 81 441 -3,0 %

Antall oppholdsdager 7 573 4 719 -37,7 %



 

Tabell 14: Konsultasjoner, fagårsverk og produktivitet i poliklinisk virksomhet for voksne. 
Helseforetak. 2010 og 2011.  

 
 

 
 
Tabell 14 viser en prosentendring for Helse Nord fra 2010 til 2011 på 1 % for 
konsultasjoner og en nedgang på 4 % for konsultasjoner pr. fagårsverk.  Helse Nord har 
det laveste antall konsultasjoner pr. fagårsverk sammenlignet med de andre regionene 
og NLSH har det laveste antallet konsultasjoner pr. fagårsverk i Helse Nord.   
 
Vurdering av utviklingen innen VOP i Helse Nord 
Helse Nord har den laveste andel som får rett til prioritert helsehjelp samtidig som 
ventetiden er lengst. Dette må undersøkes nærmere. Det er positivt at antall fristbrudd 
er gått ned fra september 2011 sammenlignet med samme tidspunkt 2012. Samtidig 
har gjennomsnittlig ventetid gått opp fra 60 til 87 dager. Dette er utfordrende. Helse 
Nord har lavest antall konsultasjoner pr. fagårsverk sammenlignet med de andre 
regionene. Vi ser at flere pasienter får tilbud i døgnenhet samtidig som 
behandlingstiden reduseres. Dette er en ønsket utvikling, men det må fortsatt arbeides 
med å vri behandling fra døgn til mer poliklinikk og dagbehandling.  
    
Konklusjon   
Vi ser en positiv utvikling når det gjelder reduksjon i antall fristbrudd, men det må 
arbeides videre med å redusere ventetiden innen VOP. Det bør vurderes om antall 
konsultasjoner pr. fagårsverk kan økes. Dette vil gi stor effekt, når det gjelder reduksjon 
i ventetid og fristbrudd. Det bør arbeides systematisk med å redusere bruk av 
døgnbehandling og øke aktiviteten innen poliklinikk og dagbehandling.   
 
 
 
  



 

Utviklingen innenfor tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige 
(TSB)  
Ventetid og fristbrudd 
 
Tabell 15: Gjelder for ordinært avviklede som er pasienter tatt til behandling fra 
venteliste. 

  Ordinært avviklede 

Helseforetak Median 
ventetid til 
behandling 

Gjennomsnit
tlig ventetid 
til 
behandling 

Antall 
fristbrudd 

Andel 
fristbrudd 

 2011 2012 2011 2012 201
1 

201
2 

2011  2012 

Helse Finnmark HF  77  15  94  30  6  0  46 %  0 % 
Universitetssykehuse
t Nord-Norge HF 

 105  72  109  69  17  1  53 %  4 % 

Nordlandssykehuset 
HF 

 34  37  32  
63 

 0 2   0 % 40 % 

Helgelandssykehuset 
HF 

 81  73  73 76   1 0   33 % 0 % 

Total  80  62 104 66 22 7  38 % 14 % 
  

 
  
Figur 5: Andel vurderte henvisninger hvor pasienten er tildelt rett til prioritert helsehjelp 
etter region. TSB. Pr. tertial 2008-2012. Prosent. 
 
Figur 5 viser at Helse Nord har den laveste andelen hvor pasienten får tildelt rett til 
prioritert helsehjelp sammenlignet med de andre regioner. Det er likevel flere som får 
rett 2. tertial 2012 enn 1. tertial 2012.  
 
  



 

Tabell 16: Aktivitet TSB januar-september 2012 sammenlignet med samme periode i 
2011  
  

 
 
Utviklingen innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk er lik for 
september som rapportert pr. august 2012. Antallet polikliniske konsultasjoner er 
redusert. Dette er ikke en ønsket utvikling.  
 
Tabell 17: Årsverk i TSB pr. 100 000 innbyggere 18 år og eldre. Årsverk etter utdanning. 
Regionale helseforetak. 2011. 
. 

 
 
Helse Nord har hatt en økning i antall helse – og sosialfaglige årsverk i løpet av det siste 
året og har i 2011 en dekningsrate på landsgjennomsnittet. Årsverk totalt ligger over 
landsgjennomsnittet, men har den laveste lege/psykologdekningen sammenlignet med 
de øvrige regionene. 
 
Utvikling i tilbudet innen TSB i Helse Nord   
Tilbudet består av institusjonsbehandling – døgnplasser og to ruspoliklinikker.  
Institusjonsbehandlingen består av et offentlig og privat tilbud: 
 
98 døgnbehandlingsplasser i det offentlige, som fordeler seg slik:   
 Helse Finnmark HF, Finnmarksklinikken: tolv døgnplasser  
 UNN: 70 døgnplasser fordelt mellom Tromsø og Narvik 
 Helgelandssykehuset HF, avdeling Mo i Rana: åtte døgnplasser 

 Nordlandssykehuset HF, avdeling Bodø: åtte døgnplasser (formelt åpnet i september 
2012)  

 
I tillegg har Helse Nord RHF har inngått avtale om 75 plasser med private leverandører.  

TSB 2 011 2 012 endring 10-11

Antall utskrevne pasienter 646 657 1,7 %

Antall polikliniske konsultasjoner 10 509 7 880 -25,0 %

Antall liggedøgn 19 770 21 578 9,1 %



 

Helse Nord har dermed samlet 173 døgnplasser. I tillegg er det ruspoliklinikker i Bodø 
og Tromsø.   
 
Tabell 18: Døgnplasser pr. 100 000 innbyggere 18 år og eldre. Regionale helseforetak. 
2010 og 2011. 

 
 
Tabell 19: Antall polikliniske konsultasjoner innen TSB pr. 1 000 innbyggere 18 år og 
eldre. Konsultasjoner totalt ogrefusjonsberettigede konsultasjoner. Regionale 
helseforetak. 2010 og 2011.  

 
  
Tabell 20: Antall innleggelser og oppholdsdøgn innen TSB. Rate pr. innbygger 18 år og 
eldre. Bostedsområder. 2011 

 

 
 
Tabell 18, 19 og 20 viser at Helse Nord har en økning i oppholdsdøgn, mens antall 
innleggelser er lite endret. Dekningsraten for oppholdsdøgn er over 
landsgjennomsnittet for UNN-området. Polikliniske konsultasjoner øker betydelig fra 
2010 til 2011, men i og med at regionen ligger på et lavt nivå i utgangspunktet og 
bidraget fra psykisk helsevern er moderat, fremstår alle regionens bostedsområder 
med en lav dekningsrate for poliklinisk behandling.  
 
 



 

Vurdering av utvikling innen TSB  
Styret i Helse Nord RHF behandlet i møte den 12. februar 2009 styresak 13-2009 
Styrking av tilbudet innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige 
(TSB) i Helse Nord – fordeling av økte bevilgninger. Det ble satt i gang et stort 
omstillingsarbeid, hvor målsettingen med omstillingsarbeidet var bl.a. å endre tilbudet 
fra færre døgnopphold til flere korttidsopphold, tidlig intervensjon, etablere flere 
akuttplasser, etablere avrusning og utredningsplasser, mer poliklinisk og ambulant 
behandling. Det ble også stilt krav om å samordne og utvikle fleksible løsninger innen 
TSB.  
 
Forventet resultat av opptrappingen var reduksjon i ventetider og fristbrudd samt et 
redusert kjøp av plasser utenfor egen region (gjestepasientutgifter). Videre var det 
ønske om å oppnå at det samlede tilbudet innen TSB ble mer samordnet, fleksibelt og 
mer effektivt. Omstillingsarbeid er kompliserte og tidkrevende prosesser og det ble 
forventet at tiltakene først kunne gi full effekt i 2012. Vi kan nå se effekten av dette 
arbeidet i form av et lavt antall fristbrudd. Det er gjort et godt arbeid i helseforetakene i 
Helse Nord. Ventetiden forventes å bli redusert bl.a. som følge av pågående arbeid med 
anskaffelse av TSB fra private tilbydere.      
 
Konklusjon   
Innenfor TSB har det blitt gjort et godt omstillingsarbeid. 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 i å øke det polikliniske tilbudet i landsdelen. 
Dette vil gi et godt resultat i forhold til at flere pasienter kan gis tilbud om behandling 
og dermed redusert ventetid.  
 
De distriktspsykiatriske sentre (DPS-er) må i samarbeid med fagmiljøene innen TSB 
arbeide for å bedre det polikliniske tilbudet.  
 
 


