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Styresak 150-2014/3 Psykisk helsevern og rusbehandling - behov og 

målsettinger for vekst, oppfølging av styresak 

103-2014 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 103-2014 Virksomhetsrapport nr. 8-2014 i 
styremøte, den 2. oktober 2014. Styret fattet følgende vedtak i punkt 2: Styret ber adm. 
direktør innen utgangen av 2014 legge frem en orientering om behov og målsettinger for 
vekst innenfor psykisk helsevern og rusbehandling. 
 
Videre behandlet styret styresak 129-2014 Statsbudsjett 2016 – innspill fra Helse Nord 
RHF og felles innspill fra alle regionale helseforetak i styremøte, den 26. november 2014. 
Styret fattet følgende vedtak i punkt 2, kulepunkt nr. 6: Ønsket vekst innen TSB og 
psykisk helsevern bør ikke bare måles i kostnader. Det må utvikles nye måleindikatorer 
som gir et bedre bilde av tilbudet som gis til denne pasientgruppen. 
 
Denne styresaken omhandler kostnader, årsverk og aktivitet innen psykisk helsevern 
og TSB1. Sakens bakgrunn er den gylne regel som innebærer at det skal være større 
vekst innen psykisk helsevern og TSB enn i somatikken, jf. Helse Nords 
oppdragsdokument 2014 til helseforetakene, kap. 3 Aktivitet: Aktiviteten innen psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige (TSB) skal 
prosentvis være større enn økning i somatikken.  
  

1 Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet. Omtales også som rus. 
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Kostnadssiden 
Tabell 1: Driftskostnader i Helse Nord for psykisk helsevern for voksne, barn, unge og rus, 
samt somatiske fag i kroner og % av landsgjennomsnittet 

 Kr/innbygger % av gjennomsnitt 

Prosent 
realendring 
2012-2013 

Somatiske spesialisthelsetjenester 20 147 122 -0,2 
Psykisk helsevern 4 709 112 -2,2 
- herav PHV for voksne 4 784 109 -0,3 
- herav PHV for barn og unge 4 431 126 -0,9 
TSB 916 87 -2,1 
Annet 4 468 242 -3,3 
Totalt pr. innbygger 30 044 128 -1,0 
Kilde: SAMDATA 2013 

  
 

 
Tall fra SAMDATA 2013 viser at Helse Nord har høyere kostnader enn 
landsgjennomsnittet både innen psykisk helsevern/rus (TSB) og somatikk.  Den 
negative realendringen er størst innen psykisk helsevern på grunn av de 
kostnadsdrivende investeringer i blant annet sykehusbygg, som i hovedsak er innen 
somatiske fagområder. 
 
Årsverk innen psykisk helsevern  
Tabell 2: Årsverk av leger og psykologer i psykisk helsevern for voksne, barn og unge pr. 
10 000 innbyggere for Helse Nord 2013, landsgjennomsnitt og avvik fra 
landsgjennomsnitt. 
 

 
Helse Nord Gj.snitt Avvik 

Leger PHBU  0,4 0,9 -0,5 
Psykologer PHBU  0,9 2,0 -1,1 
Leger PHV  3,9 3,6 0,3 
Psykologer PHV  4,8 3,9 0,9 
Avtalespesialister/psykiatri  0,1 0,4 -0,3 
Avtapespes./psykologer 0,4 0,8 -0,4 

Kilde: SAMDATA 2013 
 
Lege- og psykologdekningen i Helse Nord er høyere enn landsgjennomsnittet for både 
leger og psykologer i psykisk helsevern for voksne. Samtidig er det lavere dekningsgrad 
av psykologer og leger innen psykisk helsevern for barn og unge. Det er også lavere 
dekning av avtalespesialister innen psykisk helsevern.  
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Utviklingen i årsverk 
Tabell 3: Årsverk for psykisk helsevern for voksne, barn og unge og TSB for 2012 og 2013 i 
andel pr. 10 000 innbyggere og i prosent av landsgjennomsnitt 
 

  2013 % av gj.snitt 2012 % av gj.snitt 
PHBU 46,3 140 41,3 129 
PHV 49,2 122 49,9 118 
TSB 

 
85 

 
104 

Kilde: SAMDATA 2013 
 
Den generelle dreiningen fra døgn til dag/poliklinikk har ikke gitt reduksjon i antall 
årsverk. Det kan delvis skyldes at ambulant virksomhet krever store fagressurser, 
samtidig som det ikke kan registreres mer enn én konsultasjon, når to behandlere reiser 
ut sammen.2 
 
På foretaksnivå ligger Helgelandssykehuset HF lavest og nærmest landsgjennomsnitt 
med 103 %, mens Finnmarkssykehuset HF er høyest med 224 %. Det er tilsvarende som 
for somatiske fag.   
 
Aktivitet, ventetid og fristbrudd 
Tall fra NPR for oktober 2014 viser en vekst i poliklinisk aktivitet innen psykisk 
helsevern for voksne på 4 % sammenlignet med samme periode i 2013. Gjennomsnittlig 
ventetid var 43 dager, og det var registrert 20 fristbrudd. Innen psykisk helsevern for 
barn og unge var det en vekst på 4 % i poliklinisk aktivitet. Samtidig var det registrert 
22 fristbrudd, og gjennomsnittlig ventetid var på 44 dager. Rusområdet har hatt lavere 
aktivitet enn planlagt i år, både målt i antall polikliniske konsultasjoner, antall 
utskrivninger og liggedøgn. Andel polikliniske konsultasjoner er 9 % lavere enn i fjor. 
Ventetiden i oktober 2014 var 42 dager, og det var ingen registrerte fristbrudd. 
 
Tabell 4: Antall pasienter pr. 10 000 innbyggere i Helse Nord, landsgjennomsnitt og avvik. 
Sum all aktivitet (døgn, dag og poliklinikk) 
 
  Helse Nord Gjennomsnitt Avvik 
Psykisk helsevern for voksne 378 321 57 
Avtalespesialister 70 127 -57 
Psykisk helsevern BU 603 492 111 
Avtalespesialister BU 5 25 -20 

Kilde: SAMDATA 2013 
 
Helse Nord gir et tilbud til flere pasienter blant barn og unge enn landsgjennomsnittet.   
Pasienter hos avtalespesialistene er inkludert i oversikten, ettersom avtalespesialistene 
på landsbasis står for 20 % av alle polikliniske konsultasjoner.  

2 Ambulante team driver oppsøkende virksomhet, der hjemmebesøk og kartlegging i pasientens nærmiljø 
er en viktig del av arbeidet. Dersom et team på to fagpersoner reiser ut sammen, vil dette registreres som 
kun én konsultasjon, med unntak av tilfeller der den personen som ikke er ansvarlig behandler, er lege. 
Med store geografiske avstander er ambulant virksomhet tidkrevende. 
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Utvikling av nye måleindikatorer 
Dagens måleindikatorer gir begrenset informasjon om pasientbehandlingen i regionen. 
Utvikling av nye måleindikatorer vil være en prioritert oppgave i 2015.  Saken vil 
bringes inn for fagrådene innen psykisk helsevern for barn og unge, voksne og TSB. 
Helgelandssykehuset HFs arbeid med måleindikatorer har fokusert på blant annet 
lengde på behandlingsforløp, diagnostikk, henvisningsmengde og nyhenviste i 
behandling, i tillegg til aktivitet pr. fagårsverk i poliklinikk.  Dette kan være en del av 
grunnlaget for videre arbeidet. 
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