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Svar på brev om mangelfullt behandlingstilbud til barn og unge med psykiske lidelser 
ved UNN HF 
 
Viser til deres brev datert 16. juni 2013, adressert til styret i Helse Nord RHF, hvor du 
uttrykker bekymring for barn og unge innen psykisk helsevern ved UNN HF. Dette grunnet i 
at UNN HF ikke bruker tilstrekkelig med midler til denne pasientgruppen jamfør 
målsettingen fra Nasjonal Strategigruppe II hvor 20 % av ressursene innen psykisk helsevern 
skal gå til barn og unge. Konsekvensen av dette angis at UNN HH mangler kunnskapsbaserte 
behandlingstilbud ovenfor flere pasientgrupper og har mangelfull kapasitet ved etablerte 
behandlingstilbud. 
 
Styret i Helse Nord RHF takker for brevet og har bedt administrasjonen om å utarbeide et 
svarbrev i etterkant av styremøtet. 
 
Samdatarapport 2011 viser at UNN HF innen psykisk helse for barn og unge har 35,2 % færre 
årsverk og 63,3 % færre døgnplasser sammenlignet med de andre foretakene i Helse Nord. 
Tallene viser videre at UNN HF også har færre årsverk og døgnplasser enn 
landsgjennomsnittet. 
 
Rapporten viser videre at UNN HF gir tilbud til færre pasienter sammenlignet med de andre 
foretakene i Helse Nord, men gir tilbud til flere enn landsgjennomsnittet. Dette gjelder også 
for antall polikliniske tiltak per innbygger. 
 
Ulikheten i tilbudet mellom foretakene i Helse Nord er så stor at det bør vurderes om barn og 
unge i Helse Nord får lik tilgang til likeverdige tjenester. Statistikken sier dog ikke noe om 
kvaliteten i de ulike tilbudene og om det er andre forhold som bidrar til ulikhetene, som for 
eksempel reiseavstand og lokalt utbygde helsetjenester.  
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I oppdragsdokumentet 2013 står det at Helse Nord RHF skal ha som målsetting å utarbeide 
en regional plan for omstillingen av psykisk helsevern i tråd med de gitte signalene. Planen 
skal vise fremdrift for utviklingen av DPS, utviklingen og spissing av sykehusfunksjonene og 
overføring av ressurser fra sykehus til DPS. Fagrådet psykisk helse for barn og unge er i gang 
med å kartlegge tilbudet til barn og unge i et helhetlig perspektiv i Helse Nord. Dette vil være 
et bidrag for å kunne se på likheter/ulikheter i tilbud og dimensjonering mellom foretakene.  
 
I september kommer Samdatapport for 2012. Noen foretak har i de senere år endret sine 
behandlingstilbud og det vil være av interesse hvordan dette påvirker de overordnede 
måltall. 
 
I tertialrapporten fra UNN HF til Helse Nord RHF gir UNN HF tilbakemelding på at de ikke vet 
om andelen på 17 % har endret seg de siste årene, men at man mener at de er innenfor 
intervallet 20 %.  
 
UNN HF vil i årlig melding 2013 bli bedt om å redegjøre for utviklingen av ressursfordelingen 
innen psykisk helsevern, jamfør målet om 20 % ressurstilgang til barn og unge innen 
utgangen av 2015. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Jan Norum        Frank Nohr 
Fagdirektør/fungerende AD     Rådgiver 
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Takk for svar,
 
I brevet står det at UNN HF ikke vet om andelen på 17% har endret seg de siste årene. Som der fremgår av funksjonsregnskapet til UNN HF mai 2013 (se
vedlegg) brukte UNN 3,1 millioner mindre enn budsjettert på  BUP, og 1,6 millioner mindre på BUP enn det som var registrert i regnskapet samme periode i
2012. I  2012 var andelen psykiatriressurser til BUP 17,3%, mens den hittil i 2013 er på 16,8%. Fortsetter denne trenden ut året vil UNN HF ligger 28,6 millioner
under kravet om 20% av ressursene i psykisk helsevern til barn og unge. Psykisk helsevern for voksne har brukt noen millioner mer enn budsjettert hittil i år.
 
Med vennlig hilsen
Børge Mathiassen
Avdelingsleder ved Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
Barne- og ungdomsklinikken
Universitetssykehuset Nord-Norge
 

Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert pr 201305
Funksjon (tall i mill kr) Regnskap

hittil i fjor
Regnskap
hittil i år

Budsjett hittil i år Avvik hittil i år Endring hittil
i fjor - hittil i

år

Budsjett 2013

Somatikk      1 487,4    1 481,6         1 462,2                19,5 -0,4 %          3 563
Somatikk, (re-hab)          112,9       108,0            109,4                 (1,4) -4,4 %             260
Lab/rtg          329,8       322,7            318,5                  4,2 -2,1 %             769
Somatikk inkl lab/rtg      1 930,1    1 912,4         1 890,1                22,3 -0,9 %          4 592
VOP, sykehus og annen beh          154,6       161,8            150,0                11,8 4,6 %             364
VOP, DPS og annen beh          154,7       152,8            155,6                 (2,8) -1,2 %             373
BUP            64,9         63,3               66,4                 (3,1) -2,5 %             159
Psykisk helse          374,3       377,9            372,0                  5,9 1,0 %             896
RUS, behandling            99,5         85,4            100,3              (14,9) -14,2 %             242
Rusomsorg            99,5         85,4            100,3              (14,9) -14,2 %             242
Ambulanse          144,7       148,8            149,0                 (0,2) 2,8 %             363
Pasienttransport            85,0         87,2               88,0                 (0,8) 2,6 %             209
Prehospitale tjenester          229,7       236,0            237,0                 (1,0) 2,7 %             572
Administrasjon (skal være 0 på HF)              0,0              -                  0,0                 (0,0)                  0
Personalboliger, barnehager              4,7            4,9                 4,6                  0,4 5,7 %               15
Personal              4,7            4,9                 4,6                  0,4 5,7 %               15
Sum driftskostnader      2 638,3   2 616,6        2 604,0               12,6 -0,8 %         6 317
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Hei
 
Se vedlagt svarbrev på ditt brev til Styret, Helse Nord RHF, datert 16. juni 2013.
 
 
Med hilsen
 

Frank Ivar Nohr | Rådgiver psykisk helse og rus
Helse Nord RHF | Fagavdelingen

Tlf: +47 75 51 29 15 | Mob: +47 907 61 924
Besøksadresse: Sjøgata 10, 8006 Bodø
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