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Tema for presentasjonen

Disposisjon/hovedbudskap 
Psykisk helsevern barn og unge skal være tilgjengelig, 
utadrettet og gi likeverdige tjenester 
!
 Hvor er vi i dag?  
!
Barn i barneverninstitusjoner – eksempel på 
underforbruk. Status for dette arbeidet  
!
Pakkeforløp – er det mulig – og hvordan kan det bidra?  

24.10.2016 2



Tema for presentasjonen

Hva sier tallene?  
https://helsedirektoratet.no/publikasjoner/samdata-spesialisthelsetjenesten og https://

helsenorge.no/Kvalitetsindikatorer/psykisk-helse-for-barn-og-unge 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Tema for presentasjonen

PHBU blir mer tilgjengelig og utadrettet 
!
Vi har enda ikke nasjonale data  om hvordan tjenestene oppfattes av brukerne og samarbeidspartnere, men vi vet 
likevel mye om kvalitet:   !
• Dere behandler i underkant av 60 000 pasienter årlig –  Ca 5,2 % av befolkningen.  !
• Fastlegen henviser i ca 60 % av tilfellene. Ca 10 % av henvisningene kommer fra barnevern eller sosialtjeneste.  !
• Mellom 83 og 98 % innvilges rett til helsehjelp !
• Ventetidene går gradvis nedover !
• Antall konsultasjoner øker !
• Poliklinisk og ambulant behandling øker.  !
• Antall døgnplasser går gradvis nedover, men antall døgnopphold øker
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Noen utfordringer (gjelder både voksne og barn) 
• Mangelfull innflytelse på valg av behandlings-opplegg/

samvalg 
• Manglende samhandling og koordinering mellom ulike 

helsetjenester og mellom helsetjenesten og andre 
etater 

• Lavere levealder hos mennesker med psykiske lidelser 
og/eller rusmiddelproblemer – somatisk helse og 
levevaner 

• Uønsket variasjon i brukermedvirkning, bruk av tvang, 
utredning og behandling 
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Tema for presentasjonen
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Prosentandel ø-hjelpsinnleggelser i PH barn/unge
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• I 2015 var 61 prosent av 
innleggelsene i PHV-BU ø-hjelp.  
!

• Andelen ø-hjelpsinnleggelser har økt 
i alle regioner fra 2012-2015. 
!

• Økning i Akutt-innleggelser – hva 
skjer? Økt sykelighet eller nedgang i 
antall ordinære døgnplasser? 



Tema for presentasjonen

Bedre helsehjelp til barn i 
barneverninstitusjoner 
En av gruppene som sannsynligvis underforbruker psykisk 
helsevern barn og unge 
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Møte om "Ida-saken"

Psykisk helse og barnevern

• God psykisk helse er grunnleggende for alle barn og unge. Barn 
med behov for barneverntjenester er særlig sårbare og har en økt 
risiko for å utvikle emosjonelle eller atferdsmessige problemer 

• Barn i barnevernet har samme rett til nødvendig helsehjelp som 
andre barn, men det er behov for å sikre at dette faktisk blir 
tilfelle i praksis.  
!

• Betydningen av å høre på barna og forstå deres situasjon kommer 
tydelig frem i den omfattende tilsynsrapporten 19. september 2016 
«Dei forsto meg ikkje». 

24.10.2016 8



Møte om "Ida-saken"

Foreløpige anbefalinger 
• Helsedirektoratet og Barne-, ungdoms- og 

familiedirektoratet har utarbeidet 10 foreløpige 
anbefalinger om bedre helsetjenester til barn i 
barneverninstitusjoner.  
!

• Dette er anbefalinger/tiltak vi ser kan møte mange av 
problemstillingene som er meldt fra tjenestene, gjennom 
forskning, undersøkelser og nå sist i tilsynsrapporten «Dei 
forsto meg ikkje». 
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Møte om "Ida-saken"

Foreløpige anbefalinger 
• Utvikle metoder/modeller for tidlig avdekking og god 

utredning av hjelpebehov; Pakkeforløp  
!

• Mer forpliktende samarbeid både regionalt og lokalt - 
med krav til innhold i samarbeidet 
!

• Avklare rettslige utfordringer i samarbeidet, herunder 
ansvarsforhold mellom tjenestene

24.10.2016 10



Møte om "Ida-saken"

Foreløpige anbefalinger 
Dedikerte og mer tilgjengelige helsetjenester 
• Styrke allmennlegetjenester til barn i barneverninstitusjoner - 

«institusjonslege» 
• Bedre tilgjengelighet til psykisk helsearbeid for barn og unge i 

kommunene   
• Barnevernansvarlig i psykisk helsevern barn og unge/ambulant 

jobbing   
• Bruk av digitale løsninger 
• Samarbeid om døgnopphold i PHBU, og samtidig styrke 

barneverninstitusjonene
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Møte om "Ida-saken"

!
!

Vi mener at dette samlet sett vil bidra til bedre helsetjenester og et mer samordnet tilbud til 
barn i barnevernet, spesielt i barneverninstitusjoner 

!
!

Endelig rapport leveres 1. november. 

!
!
!
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Tema for presentasjonen

Pakkeforløp for barn og unge – er det mulig?
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Oppdraget fra HOD
!
«Helsedirektoratet gis i oppdrag i samarbeid med 
brukerorganisasjoner, regionale helseforetak/
relevante fagmiljøer og KS å iverksette et 
utviklingsarbeid om pakkeforløp både på psykisk 
helse-området og rusområdet . Det bes om en 
prosess- og tidsplan for arbeidet innen 1. april 
2016. Implementeringsplan forutsettes inkludert i 
arbeidet.» 
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Prosess frem til 1. april
• Bred involvering av brukere, fagmiljøer, KS og 

profesjonsorganisasjoner 
• To fellesmøter  
• Tre arbeidsgrupper. En for psykisk helse voksne, 

barn og unge og en for rus 
• Helsedirektoratet leverte sin anbefaling og 

prosjektplan 1. april 
• HOD har gitt sin tilslutning til planen
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Hvor er vi nå?
• De første arbeidsgruppene er etablert og 

fagledere er på plass, herunder utredning barn og 
unge 

• Mandat og maler er utarbeidet 
• Referansegruppen er etablert 
• Oppstartsmøte med de første arbeidsgruppene og 

referansegruppen 15. september 
• Arbeidsgruppene er i gang
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Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet

• Pasienter skal oppleve 
forutsigbarhet og 
oversikt over forløpet 

• God informasjon og 
pasientmedvirkning 
gjennom hele forløpet

• Bedre samhandling innad 
i spesialisthelsetjenesten  

• Bedre samhandling 
mellom fastlege, 
kommunene og sykehus 

• Bedre samhandling 
mellom alle aktører, 
inkludert andre etater
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Tema for presentasjonen

• I oppstartfasen pakkeforløp har vi mottatt mange gode 
eksempler på allerede etablerte forløp i tjenestene – vi 
bruker det som utgangspunkt i arbeidet.  

• Vi trenger dere for å utvikle gode, levedyktige Pakkeforløp 
som kan bedre tjenestene nasjonalt.  

• Det er også en flott mulighet til å vise fram det dere 
allerede gjør og som er bra og hvor en kan lære av 
hverandre! 
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Tema for presentasjonen

 
 

I løpet av konferansen vil vi få presentert 
gode eksempler på dette.  

 Takk for meg 
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