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• Ressursinnsats 
– Stabile personellrater totalt siste år (siden 2006) 
– Årlig vekst i poliklinisk og ambulante årsverk  
– Svak nedgang døgnplassdekning fra 2006 (fra 3,1 til 2,7 døgnplasser per 10 000)  
– Kostnadsveksten har avtatt siste år og fra 2012-13 økte kroner per innbygger 

med 0,1% 
!

• Bruk av tjenester 
– Sterk vekst i behandlede pasienter siden 1998  
– Avtagende vekst de siste 2-3 år, fra 2012-13 svak nedgang både i offentlig og 

privat virksomhet  
– Fortsatt regionale forskjeller i ressursinnsats og bruk av tjenester 
!

• Produktivitet 
– Tendens til økt ressursinnsats per pasient siste 5-årsperiode.  
– Styrking av den ambulante virksomheten og økt kompetanse i tjenestene bidrar 

til denne utviklingen. 
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Aldersfordeling i psykisk helsevern
• Høyest rate for kvinner 15-19 år 

(både nevrotiske lidelser, 
adferdsforstyrrelser og affektive 
lidelser) 

!
• Høyest rate for gutter 10-14 år. 

Særlig adferdsforstyrrelser 

!
• Deretter synkende rater fram til 

70-74 år 

!
• Stor andel nevrologiske lidelser 

hos de eldste
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• Helse Nord har 126 prosent flere utskrivninger enn Sør-Øst 
• Helse Nord har dobbelt så mange oppholdsdøgn som Midt-Norge 
• Helse Vest har færre polikliniske konsultasjoner enn de øvrige 
• Dette kompenseres bare delvis av flere konsultasjoner hos avtalespesialistene
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Aktivitetsdata 2. tertial 2014

• Usikkerhet i datagrunnlaget 
• Utfordring å beskrive faktisk endring over tid.  

– Forskjeller i IKT-løsninger 
!

• Fra 2011 overgang fra BUP-data til DIPS - kraftig 
nedgang i rapporteringen av antall polikliniske 
kontakter, noen har en økning i antall 
døgnopphold 

• Refusjonsberettigede kontakter mindre påvirket 
• Antall direkte refusjonsberettigede polikliniske 

kontakter økte med 2,9 prosent, indirekte 
kontakter med 6,2 prosent.



NPR – Prosjekt klinisk relevant 
tilbakemelding

• Formål: 
– Legge til rette for at data fra NPR enklere kan benyttes 

for å følge egen enhets utvikling over tid, og for å 
sammenligne egen praksis med andre relevante 
enheter.  

– Forventes å bidra til å avdekke varierende praksis og 
ressursbruk i behandlingsforløp, og stimulere til bedre 
kodingskvalitet. God datakvalitet og gode 
sammenlignende oversikter kan bidra til å heve kvalitet 
og effektivitet i pasientbehandlingen og gi grunnlag for 
mer lik bruk av helseressurser uavhengig av bosted.   

• Intervju snart ferdig – rapport skal foreligge i mars 
2015.



Samarbeid Bufdir og Helsedirektoratet 

• Samarbeidsforum 
!
– Skal styrke samarbeidet med barnevernet og psykiske 

helsetjenester for barn og unge. 

!
• Formålet med et forpliktende samarbeidsforum er å 

legge til rette for at barn, unge og deres familier 
får den hjelp og de tjenester de har behov gjennom 
et styrket samarbeid mellom barnevernet og 
psykisk helsevern for barn og unge, og i samarbeid 
med andre berørte etater og tjenester.  



Samarbeid Bufdir og Helsedirektoratet

• Rundskriv 
– Avklare ansvar og oppgaver for barn og unge som har 

behov for hjelp fra både barnevern og psykisk 
helsetjeneste  

!
– Gi et tydelig bilde av hvilke forventninger 

barneverntjenesten kan ha til psykiske helsetjenester 
og omvendt 

!
– Legge til rette for gode rutiner og fleksibelt 

samarbeid 
!

• Opplæring ansatte i barneverninstitusjoner 



Revisjon prioriteringsveiledere

• Bakgrunn: vedtatt endringer i pasient- og 
brukerrettighetsloven, trer i kraft 
01.09.15 
!

• Samlinger i september for siste 11 
veiledere 
!

• Høring ca. 1.februar 2015



Kvalitetsprogram for barn- og 
ungefeltet

• Bestilt og mottatt utkast fra NBUP og RBUP Øst 
og Sør 

• Hovedtema: 
– Å måle om det går bedre med barna 
– Kompetente og engasjerte medarbeidere 
– Gode organisasjoner 
– Tilgjengelig kunnskap og gode metoder 
– Tettere samhandling og bedre organisering 
– Et sterkt forebyggende arbeid 
– Nyttige myndigheter



Brukererfaringsundersøkelser i BUP

• Nasjonal BUP-foresatte undersøkelse, 2015: 
– Helsedirektoratet har bestilt en nasjonal BUP foresatte 

undersøkelse i 2015 
– Foresatte svarer på sine erfaringer med tilbudet deres barn/

ungdom har mottatt i BUP 
– Gjennomføres på alle BUP’er i hele Norge 
– Gir sammenlignbare data 
– Er tidligere gjennomført i 2006 
!

• BUP-barn og unge undersøkelse (utviklingsprosjekt i 
2015?) 
– Helsedirektoratet ønsker å bestille at Kunnskapssenteret 

utvikler en undersøkelse hvor barn og unge selv svarer på 
sine erfaringer med tilbudet de har mottatt



Aktuelt

• Henvisningsrett fra PPT til BUP og HABU 
– Prosjekt avsluttes 31.12.14 
– SINTEF står for følgeevaluering av prosjektet. 

Evalueringen vil foreligge på nyåret. 
!
• Implementering av TF-CBT 
– Traumatiserte barn skal oppdages 
– Tilpasset behandling skal gis 
– Behandlingen skal evalueres og kunnskapen 

vedlikeholdes



Fritt behandlingsvalg

• Ved rett til nødvendig helsehjelp – kan kjøpe 
privat plass 

• Målet er å redusere ventetider, øke 
valgfriheten for pasientene og stimulere de 
offentlige sykehusene til å bli mer effektive.  

• Starter med tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling, psykisk helsevern og noen 
utvalgte områder innen somatikken, 
døgnbehandling  

• Ikke tatt standpunkt til om barn og unge skal 
inkluderes



Utfordringer

• Ungdom med rusproblemer 
– Får denne gruppen det tilbudet de har behov 

for? 
!

• Lavfrekvente lidelser 
– Hvordan organisere gode tilbud til disse 

gruppene? 


