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Til styret i Helse-Nord RHF v / styreleder Bjørn Kaldhol 

        Tromsø 16. juni 2013 

Mangelfullt behandlingstilbud til barn og unge med 
psykiske lidelser ved UNN HF 

  
På styremøtet 20. juni 2013 skal styret i Helse-Nord RHF behandle styresak 77-2013 
Tertialrapport nr. 1-2013. Denne styresaken er av stor betydning for 
behandlingstilbudet til barn og unge med psykiske lidelser. Under punkt 3.11 er det 
redegjort for prosentandelen av de totale rammene innen psykisk helsevern som går til 
psykisk helsevern for barn og unge (PHBU).  
 

 
 
I 2009 ga AD-møtet (adm.dir. i de fire RHF) Nasjonal Strategigruppe II for psykisk 
helsevern, Arbeidsgruppe 2, Utvikling og oppgradering av Distriktspsykiatriske 
sentre – Arbeids- og ressursfordeling mellom DPS og sykehus  i mandat å lage fem 
forslag til omstilling, ressursfordeling og samhandling. Strategigruppen kom 
september 2010 med følgende tiltak: 
 

 
 
I Oppdragsdokument 2011 fra Helse- og omsorgsdepartementet fikk Helse-Nord i 
oppdrag å følge opp tilrådingene fra Nasjonal strategigruppe II. Arbeidet til 
strategigruppen omhandlet i all hovedsak psykisk helsevern for voksne (PHV), og 

Styremøte Helse Nord RHF 
20. juni 2013 - sakspapirer

side 28



 2 

Distriktspsykiatriske sentre som er en modell for organisering av PHV. PHBU er 
organisert helt forskjellig fra PHV og er ikke faglig en del av Distriktspsykiatriske 
sentre. Det eneste punktet i anbefalingene fra Nasjonalstrategigruppe II som 
omhandlet PHBU var ressursfordelingen mellom PHBU og PHV. Kravet fra 
strategigruppen var at 20% av ressursene innen psykisk helsevern skal gå til barn og 
unge. Dette kravet korresponderer med en av målsettingene i Opptrappingsplanen for 
psykisk helse 1999 – 2008. I tillegg er kravet om 20% av ressursene i psykisk 
helsevern skal gå til PHBU, inkludert i både den Nasjonale 
inntektsfordelingsmodellen og i Helse-Nord RHF sin inntektsfordelingsmodell for 
psykisk helsevern. Dette innebærer at alle HF-ene i Helse-Nord har fått tilført like 
mye ressurser for å gi barn og ungdom med psykiske lidelser et forsvarlig 
behandlingstilbud. 
 
Under punkt 3.11 i sakspapirene til styresak 77-2013 fremgår det at det er svært stor 
forskjell i hvor mye HF-ene bruker på å gi barn og unge med psykiske lidelser et 
forsvarlig behandlingstilbud. UNN HF bruker 17% av budsjettet for psykiskhelsevern 
til barn og ungdom, og er det helseforetaket i Helse-Nord som bruker minst på PHBU. 
I tillegg er UNN HF det eneste helseforetaket som ligger under kravet om 20% av 
ressursene til PHBU. 
 
I sakspapirene står det at UNN HF er nært 20% kravet. For at UNN skal nå kravet om 
20% må PHBU ved UNN HF tilføres ca. 25 millioner kroner. Hovedårsaken til at 
UNN HF ligger langt under kravet om 20% av ressursene til PHBU, er at 
helseforetaket siden 2006 systematisk har kuttet i budsjettene til PHBU som følge av 
underskudd i budsjettene til den somatiske delen av UNN HF.  
 
Det har over flere år hatt store negative konsekvenser for barn og unge med psykiske 
lidelser med bosted i UNN HF sitt dekningsområde at helseforetaket har brukt for lite 
penger på denne pasientgruppen. Statistikk fra Helsedirektoratet viser at UNN HF 
ligger under landsgjennomsnittet både i antallet polikliniske stillinger og antallet 
sengeplasser for barn og unge med psykiske lidelser. I dag mangler UNN HF 
kunnskapsbaserte behandlingstilbud ovenfor flere pasientgrupper og har mangelfull 
kapasitet ved etablerte behandlingstilbud. Dette er ikke bare bekymringsfullt ovenfor 
de barn og unge som har psykiske lidelser, men også i forhold til fremtidige 
samfunnskostnader. Resultat fra forskning viser at 75% av voksne med psykiske 
lidelser debuterte med sine vansker i barne- eller ungdomsårene. Ved å prioritere 
kunnskapsbasert utredning og behandling av barn unge med psykiske lidelser kan en 
på sikt redusere behovet for hjelp til voksne med psykiske lidelser. 
 
 
Børge Mathiassen 
Psykologspesialist 
Avdelingsleder ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling 
Barne- og ungdomsklinikken 
Universitetssykehuset Nord-Norge  
 
Kopi: 

• Administrerende direktør Helse Nord RHF Lars H. Vorland 
• Styret UNN HF v / styreleder Jorhill Andreassen 
• Administrerende direktør UNN HF Marit Lind 

Styremøte Helse Nord RHF 
20. juni 2013 - sakspapirer

side 29




