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Sammendrag
Barn lever livene sine i sosiale strukturer som familie, venner og nabolag. Det er innen
denne rammen potensialet for forebygging og reparasjon er størst. Skal vi hindre frafall
og skjevutvikling må psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) samordne innsatsen
med de instanser og etater som rår over de øvrige livsbetingelsene til pasientgruppen.
NAV sine tall viser at en stor andel av de som blir uføre, blir det i ung alder. Det har
store omkostninger for den enkelte, og er ikke bærekraftig for samfunnet. Erfaring fra
arbeidsrettet behandling av voksne har gode resultat på deltakelse i skolegang og
arbeidslivet. Tilsvarende tiltak er under utprøving for ungdom og det bør etableres en
nasjonal modell med klar ansvarsfordeling mellom instansene og dedikerte ressurser
som jobber for videre skoledeltakelse.
Aktivitetstall for 2017 viser at det er stor uforklart variasjon til aktiviteten i PHBU. Det
er betydelige geografiske forskjeller i tilgjengelighet til både døgnbehandling og
polikliniske tilbud. Barn og unges tilgang til døgnbehandling i PHBU er redusert de siste
18 årene. Våre tall viser at flere barn og unge med store hjelpebehov mottar behandling
i døgnenheter underlagt psykisk helsevern for voksne. Det er derfor behov for nærmere
utredning av behovet for døgnkapasitet også innen PHBU. Stor variasjon i
grunnleggende tilgjengelighet gjør det utfordrende å foreslå universelle tiltak som vil
treffe riktig i hele landet.
For å kunne utøve god faglig ledelse, er det behov for å styrke kunnskapsgrunnlaget.
Psykisk helsevern for barn og unge trenger et kvalitetsregister som måler struktur1,
prosess2 og resultat3. Innføringen av pakkeforløpene med brukertilfredshetsmålinger
bør inngå i utviklingen av dette. For å unngå merarbeid, bør det knyttes opp til NPRmeldingen for kontinuerlig tilbakemelding til tjenesten. Tjenesten trenger et system for
å kvalitetssikre og anbefale validerte metoder og kvalitetsindikatorer. Et hjelpemiddel
kan være helseatlas som synliggjør variasjoner i avslag, tvangsbruk, behandlingslengde,
behandlingsform og samlet kapasitet i behandlingstilbudet.
Enkelte utsatte barne- og ungdomsgrupper har i dag et mangelfullt tilbud i PHBU. Det
gjelder barn i barnevernet, barn og unge med rusproblemer og sped- og småbarn. En
felles utfordring rundt disse pasientgruppene er at det er behov for flere hjelpetiltak
samtidig. PHBU kan ha gode ambisjoner, men får ikke iverksatt effektive hjelpetiltak
uten samtidig og koordinert samarbeid med andre hjelpeinstanser. En ensidig
fokusering på spesialisthelsetjenestens ansvar for å tilby hjelp vil ikke endre på dagens
situasjon.

Ventetid, varighet og sekvens av polikliniske serier, behandles samme tilstand likt?
Diagnose, hvilken behandling som er gitt, metode, medisiner, type, dose, innholdet i miljøbehandling
(operasjonalisere hva som faktisk gjøres), poliklinisk behandling, hvilken, medisiner, dosering.
3 Nytte og effekt av behandling, funksjonsnivå, symptomlette, livskvalitet, brukertilfredshet.
1
2
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De senere årene har det vært stort fokus på avslag fra psykisk helsevern også for barn
og unge. For å bøte på denne problemstillingen kan det innføres samarbeidsmøte som
del av inntaksarbeidet og oppstart av pakkeforløp for barn og unge. Det bør stilles krav
om vurderingssamtale (fysisk eller via lyd/bilde) før rett til helsehjelp vurderes
(samvalgssamtale). Dette er satt i system gjennom modellen CAPA som blant annet
testes ved Universitetssykehuset Nord-Norge med gode resultater.
Det er et mål at barn og unge får helsehjelp når de trenger det og der de trenger det. Da
må mer hjelp gis gjennom skolehelsetjenesten, helsestasjonen osv. Kommunene må
settes i stand til, og forberedes til å overta behandling og oppfølging av flere milde til
moderate lidelser som kan hjelpes via enklere tiltak. For å sikre tydelige ansvarslinjer
og sikre samhandling mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten bør det etableres
enheter med samlet ansvar for barn og unges psykiske helse på kommunalt nivå. Det er
i dag ulike enheter med ansvar for ulike deler av barn og unges liv som danner
betingelser for deres psykiske helse. Det bør vurderes om disse skal samles i enheter
som organiseres som Familiens hus/Headspace, etc. Her kan PHBU forpliktes å delta i et
felles samarbeid.
Barn og unge med sammensatte og langvarige vansker, som medfødte
utviklingsforstyrrelser og utviklingshemminger, trenger hjelpetilbud som har
langsiktige målsetninger om å sikre god livskvalitet og mestring. Et tiltak i å sikre
tilstrekkelig hjelp over tid er etablering av PRO-oppfølging/brukerstyrte poliklinikker
for denne gruppen.

3

Oversikt over anbefalte tiltak
Organisering og kapasitet i psykisk helsevern for barn og unge frem mot 2035
Integrerte helsetjenester til de med
FACT-ung
langvarige og sammensatte lidelser
Barnevern i BUP
TSB i BUP
Tilstrekkelig døgnkapasitet
Normering av døgnbehov til grupper med
behov for døgnrammer: Selvmordsfare,
livstruende spiseforstyrrelser, psykoser mv.
Andre intensive dagtilbud
Hjemmesykehus i større byer
Andre ambulante dagtilbud
Nasjonal implementering av virksomme
Nasjonalt krav om at alle BUP skal ha tilbud
metoder
om et minstesett av metoder
Brukerstyrt poliklinikk
PRO-oppfølging av pasienter med kroniske
lidelser
Redusere avslag og styrke samarbeid om
Innføre inntakssamtaler med kommunen og
pasientinntak
vurderingssamtale (samvalgssamtale) med
alle pasienter
Veiledning og valgmuligheter
CAPA, fjerner avslag og tar pasientens
medvirkning på alvor
Kommunal oppfølgingstjeneste for barn og
Kommunalt nivå – som del av familiesenter
unges psykiske helse
Styrke samhandling i HF-ene
Etablere sammenhengende
behandlingsforløp på tvers av enheter i
spesialisthelsetjenesten
Helhetlig tilnærming til pasientenes behov
Arenafleksible tjenester
BUP i skole, helsestasjon og andre arena
FRONT-barn/FRONT-ung i større byer
BUP i helsestasjon og skole
Skole-/jobbdeltakelse som behandlingsmål
FACT-ung/IPS-ung med jobb/skolespesialister i BUP
E-meistring
Målgruppe utbredte lidelser/alle
Digital dialog
Etablere e-poliklinikker i alle helseregioner
Samtaler på Skype
PRO-oppfølging
Målgruppe barn med sammensatte og varige
Brukerstyrt poliklinikk
lidelser
Pakkeforløp for pasientgrupper som trenger Målgruppe ADHD, Tourettes, Autisme
samtidig innsats fra flere instanser
Prioriteringsveilederen for PHBU
Endres for å tydeliggjøre ansvar for å
forebygge og motvirke frafall og utenforskap
Tidlig innsats
Sped- og småbarn 0-3

BUP i helsestasjon
Utvidet veiledning til helsestasjon,
barnehager og skoler
Implementering av virksomme metoder
Psykhjelpen i kommunal regi
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Rus

Sikre god kompetanse på behandling av barn
med rusproblemer i PHBU og etablere
samarbeid med Bufetat om oppfølging av
pasientgruppen
Felles team med ansatte fra begge nivå

Barn i barnevernet
Rask psykisk helsehjelp for barn og unge

I kommunal regi, forankret i familiesenter
eller kommunal oppfølgingstjeneste for barn
og unge

Adolescent Mentalization-Based Integrative
Therapy (AMBIT)

Ny modell for å kunne gi bedre hjelp til
ungdom med store vansker og som ikke
ønsker hjelp4

Headspace https://headspace.org.au/
Ung arena

http://www.ungarenaoslo.no/
SALTO

https://www.oslo.kommune.no/politikkog-administrasjon/prosjekter/saltosammen-lager-vi-et-trygt-oslo/#gref

Bevington D, Fuggle P, Fonagy P, et al (2013) Adolescent mentalizationbased integrative therapy
(AMBIT): a new integrated approach to working with the most hard to reach adolescents with severe
complex mental health needs. Child and Adolescent Mental Health, 18: 46–51
4
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Innledning
Dette utkastet er skrevet av en liten arbeidsgruppe med utspring i fagavdelingen i Helse
Nord RHF. Bakgrunnen var RHF-enes felles innspill til nasjonal helse- og sykehusplan,
der Helse Nord RHF hadde ansvar for psykisk helsevern. I det felles innspillet gjorde
bestillingen at psykisk helsevern for barn og unge bare tidvis ble nevnt. Vi ble av den
grunn bedt om å levere et notat også på psykisk helsevern for barn og unge. Utkastet
bærer preg av knappe frister og involveringen fra den offisielle arbeidsgruppa har
derfor vært variabel. Vi har fått både hjelp og innspill fra flere fagpersoner, men
tidspresset gjorde at de ikke fikk mulighet til å godkjenne denne versjonen.
PHBU har historisk vært tverrfaglig sammensatt. Tanken var at god hjelp til barn og
unge krevde kunnskap og erfaring med somatiske, psykologiske, sosiale og pedagogiske
forhold. BUP skulle derfor bemannes av både sosionomer, pedagoger, psykologer og
leger som skulle jobbe i et team rundt hver pasient. Ettersom PHBU gradvis har blitt en
mer integrert del av spesialisthelsetjenesten har arbeidsform og
kompetansesammensetting endret seg betydelig. I dag utgjør psykologer og leger en
stor andel av de som jobber i barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker. I
døgnenheter er mange av de ansatte sykepleiere og miljøterapeuter. Kunnskapen i
PHBU er blitt mer spesialisert, men er smalnet i bredden som tidligere ble ivaretatt av
andre yrkesgrupper. Innspillene i dette notatet anbefaler at en aktivt jobber med å
kombinere kompetansen i PHBU med spisskompetansen i kommunehelsetjenesten,
barnevernet, Bufetat, Nav, skole, slik at de sammen kan skape bedre tilbud til barn og
ungdom. Vi skal styrke de kunnskapsbaserte tilbudene fra PHBU og gjøre de tilgjengelig
i felles tiltak med aktuelle samarbeidsparter. Kanskje kunne det vært løst gjennom
andre måter å organisere tilbudet på, men det er vurdert å være utenfor det vi er bedt
om å komme med innspill på.

Styrket ledelse og bedret kunnskapsgrunnlag
PHBU har et behov for nasjonal styring, faglig normering, god ledelse og et sterkere
fokus på kunnskapsgrunnlaget for de tiltak som skal iverksettes. Det å endre godt
innarbeidede arbeidsformer og ansvarsforståelse krever tydelige og konsistente
overordnede styringsmål, felles nasjonale veiledere, opplæring av ansatte og en endring
i finansieringsordningen. God faglig og strategisk ledelse er en forutsetning for å lykkes
med implementering av nye arbeidsformer. God ledelse krever en kombinasjon av riktig
kompetanse, personlig egnethet og rammer som gir rom for fag-, kompetanse- og
kvalitetsutvikling. Det krever evne til å planlegge, gjennomføre, evaluere og korrigere
de tiltak som iverksettes i tjenesten. Systematisk innhenting av virksomhetsdata og data
som viser effekt av tiltak og behandling er i dag nødvendige styringsverktøy. Tilgang på
systematisk tilbakemelding fra brukere danner grunnlag for å evaluere, tilpasse og
forbedre tjenestene basert på brukernes tilbakemeldinger. God virksomhetsstyring er
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avhengig av gode ledere og tilstrekkelig data for systematisk styring, ledelse og
kontinuerlig forbedring av virksomheten.
Implementering av pakkeforløpene i psykisk helsevern gir muligheter for å styrke
samhandling og kvaliteten i tjenesten. Pasientens opplevde kvalitet og effekt av
behandlingen må samles inn systematisk i et register som kan sammenlignes på lokalt,
regionalt og nasjonalt nivå. Kunnskapen må brukes for å forbedre tjenesten. Det bør
utvikles nasjonale retningslinjer for behandling av de mest utbredte og alvorligste
tilstandene slik at faglig ubegrunnet variasjon i metodevalg og tilnærming reduseres.
Nye nasjonale retningslinjer for inntaksarbeid og utredning vil bidra til å redusere
uønsket variasjon i avslag til behandling. Registre som sikrer god kunnskap om tilbud
og effekter av behandling både for klinikere, ledere og forskning, er en forutsetning for
å styrke faglig kvalitet og gi virksomme behandlingsforløp. Et register vil kunne
synliggjøre uønsket variasjon i klinisk praksis og gi understøttende data for å utøve
endringsledelse. Ventetid og fristbrudd gir ikke informasjon om behandlingen virker,
om dyr behandling er bedre enn billig behandling, eller om pasientene får det de
trenger og ønsker. Det er derfor behov for andre styringsdata for å styre og lede
tjenesten lokalt, regionalt og nasjonalt. Videre er det behov for å etablere
kvalitetsregister for å styrke kunnskapsgrunnlaget.
For å kunne utøve god ledelse i psykisk helsevern må overordnede politiske føringer for
faglig utvikling være i tråd med kunnskapsbasert praksis. Overordnede styringssignaler
må skape motivasjon og følges opp av ledere med evne til å skape motivasjon for
endring i tjenesten.

Prioriterte tiltak for styrket ledelse og bedre kunnskapsgrunnlag
1. Det må etableres kvalitetsregister som måler struktur5, prosess6 og resultat7.
Pakkeforløpene, inkl. brukertilfredshetsmålingene kan brukes i utviklingen til et
kvalitetsregister. Registeret bør knyttes opp til NPR-meldingen for kontinuerlig
tilbakemelding til tjenesten.
2. Etablere system for å kvalitetssikre og anbefale validerte metoder (eks.
ungsinn.no) og kvalitetsindikatorer.
3. Publisere helseatlas for psykisk helsevern – variasjoner i avslag, tvangsbruk,
behandlingslengde, behandlingsform og samlet kapasitet i behandlingstilbudet.

Ventetid, varighet og sekvens av polikliniske serier, behandles samme tilstand likt?
Diagnose, hvilken behandling som er gitt, metode, medisiner, type, dose, innholdet i miljøbehandling
(operasjonalisere hva som faktisk gjøres), poliklinisk behandling, hvilken, medisiner, dosering.
7 Nytte og effekt av behandling, funksjonsnivå, symptomlette, livskvalitet, brukertilfredshet.
5
6

7

Hva er særegent for psykisk helsevern for barn og unge?
Barn og unge med behov for psykisk helsehjelp får i dag tilbud fra flere aktører. Det kan
være fastlege, kommunepsykolog, helsesykepleier, PPT, barnevern, foreldre/andre
primære omsorgspersoner o.l. Psykisk helsevern for barn og unge – PHBU dekker
primært alderen 0-18 år, men kan videreføres til 23 år ved behandling påbegynt før 18års alder. Arbeidet foregår tverrfaglig i et bio-/psyko-/sosialt-/pedagogisk perspektiv.
Utredning og behandling inkluderer ofte tilrettelegging for barnet/ungdommen i
familie, barnehage, skole og fritid. Tjenesten samhandler med foreldre/foresatte og
andre tjenester i kommunen, som pedagogiskpsykologisk tjeneste (PPT), barnevern,
helse- sosialtjenesten, helsestasjonen og fastleger. Alvorlig bekymring for barn under 6
år gir i henhold til prioriteringsveilederen rett til helsehjelp, noe som skiller fagområdet
fra spesialisthelsetjenesten for øvrig. Tilbudet innen PHBU er i all hovedsak poliklinisk.
Mindre enn en prosent av pasientene får kun døgnbehandling. 1,9 per 1000 innbyggere
mellom 0-17 år mottar døgnbehandling per år. Det bør utredes om det dekker behovet
for døgnbehandling for barn og unge, eller om det betyr at andre instanser
kompenserer for mangler i behandlingstilbudet i PHBU.

Barn og unge med psykiske lidelser trenger tilrettelagte tiltak
Det er stor variasjon i bruk av BUP, både hva gjelder lengde på behandling,
behandlingsmetode og dekningsgrad nasjonalt. Trolig skyldes det en kombinasjon av
ulike faglige tradisjoner, forskjeller i helseforetakenes ressurssituasjon og i de
kommunale tilbudene til barn og unges psykiske helse. En stadig utfordring er at
kommunen mangler et administrativt nivå for barn og unges psykiske helse, noe som
gjør det krevende å gi et helhetlig og koordinert tilbud med sammenhengende
pasientforløp og helsehjelp på lavest mulige nivå. Barn og unge er i langt større grad
enn voksne avhengig av sine omgivelser og ikke sjelden må det samhandles med både
skole, foreldre, PPT, fastlege og andre. De kommunale hjelpeinstansene rettet mot barn
og unge er spredt på ulike administrative og geografiske enheter. Dersom innføringen
av pakkeforløpene skal føre til sammenhengende forløp fra kommunalt hold forsterkes
problemstillingen.
Prioriteringsveilederen definerer hvem som har rett til helsehjelp i PHBU. Rett til
helsehjelp innvilges i hovedsak hvis det er mistanke om en psykisk lidelse (en
diagnose), men også atferd som selvskading og skolevegring beskrives som forhold for
vurdering i inntak i PHBU. For å i større grad forhindre utenforskap bør en vurdere å
mer aktivt bruke kompetanse fra spesialisthelsetjenesten til å bistå i oppfølging av:
– Barn i barnevernet (kommunalt og Bufetat)
– Barn som vokser opp med stor sosial risiko
– Barn av foreldre med alvorlig sykdom,
– Barn av foreldre som utøver eller truer med vold
– Barn av foreldre som misbruker rusmidler
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– Barn som faller ut av skole/ står utenfor det sosiale fellesskapet
– Barn som tidlig viser tegn på sosial mistilpasning og tegn på antisosial atferd
(ekstremisme, rus, kriminalitet, etc.)
Dette er barn som svært ofte har atferdsvansker og tidlig viser begynnende tegn på
psykisk lidelse, og derfor fyller kriteriene for psykiske lidelser når de nærmer seg
puberteten. Det er ikke en bærekraftig løsning å individualisere vanskene og stadig øke
ressursene som brukes på å reparere konsekvensene av det å mislykkes sosialt/faglig,
omsorgssvikt og fattigdom. Fagpersonell med kunnskap om psykisk lidelse skal sikre de
reelt syke barna god behandling i spesialisthelsetjenesten og hjelpe ansatte og brukerne
til å forstå og håndtere symptomer på psykisk lidelse som følge av stress og belastning.
Det kan bare lykkes dersom flere hindres i å utvikle så store vansker at de senere
trenger behandling fra spesialisthelsetjenesten.

Organisering og kapasitet i psykisk helsevern for barn og
unge frem mot 2035

Nasjonal modell for framskrivning av aktivitet forventer betydelig aktivitetsøkning
innen dagopphold og poliklinikk, samtidig som antall oppholdsdøgn skal reduseres. I
PHBU har antallet døgnplasser ligget forholdsvis stabilt på rundt 300 i perioden 1998 til
2016. Økt folketall gjør at den relative nedgangen tilsvarer 7 %.8 Fra 2011 til 2016 ble
kapasiteten per 10 000 innbyggere redusert fra 2,8 til 2,6 senger. Pasienter i BUP får
primært poliklinisk oppfølgning, kun en liten andel får døgnbehandling.9
Om lag 5 % av alle barn under 18 år får behandling i PHBU. Det er 11 % flere gutter, noe
som skyldes flere gutter mellom 5-14 år. I aldersgruppen 15-19 år er det flere jenter i
behandling. Enkelte alderskategorier skiller seg særlig ut: I alderen 10-12 år er 8% av
guttepopulasjonen pasienter i PHBU. I gruppen 15-17 år er 11% av jentepopulasjonen i
behandling hos PHBU. Dette betyr at relativt store andeler av spesifikke alderstrinn er i
en form for oppfølgning i offentlig spesialisthelsetjeneste. For enkelte aldersgrupper
tyder tallene på et overforbruk av spesialisthelsetjenester.
Tabell 1 viser fordeling av individer, poliklinisk aktivitet og liggedøgn etter diagnostiske
grupper (SMI=severe mental illness, dvs. alvorlig psykisk lidelse, kapitlene F2, F30-31.
Øvrige spesifiserte = rusrelaterte lidelser og personlighetsforstyrrelser). Oversikten
viser at 47 % av pasientene får oppfølgning av en symptomdiagnose. De mest
prevalente er andre symptomer til emosjonell tilstand, ulykkelighet, nervøsitet og
overaktivitet. Disse pasientene har færre polikliniske episoder (11) per individ

SAMDATA analysenotat 5/17 Døgnplasser i det psykiske helsevernet 2016.
Bruk av tjenester i psykisk helsevern for barn og unge – utvikling og variasjon 2013 -2017,
Helsedirektoratet 09/2018
8
9
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sammenlignet med gjennomsnitt (16), og lite forbruk av liggedøgn. Pasienter med
ADHD (forstyrrelser i aktivitet og oppmerksomhet) utgjør om lag 20 % av individene.
Pasienter med spiseforstyrrelser og SMI utgjør en liten andel av populasjonen, men har
behov for langt mer intensiv oppfølgning. Pasienten har i gjennomsnitt henholdsvis 28
og 24 polikliniske episoder per individ. De to pasientgruppene har samtidig flest
liggedøgn, hvorav spiseforstyrrelser utgjør den største andelen på 15 %. Barn og unge
med depresjon utgjør om lag 6 % av pasientene og mottar 6 % av alle polikliniske
konsultasjoner og 10 % av døgnbehandlingen.
Tabell 1: Fordeling av individer, poliklinisk aktivitet og liggedøgn etter diagnostiske
grupper
Diagnostisk fordeling BUP Norge 2017
Antall
Antall
Polikliniske Antall
Andel av
Antall
individer i
polikliniske opphold per individer
Antall
Liggedøgn Andel av
polikliniske Andel av
individer
poliklinikk
opphold
individ
innlagt døgn liggedøgn
per individ individer
opphold
liggedøgn
26 653
26 449
299 422
11
268
1 443
5
47 %
33 %
2%

Diagnose
Symptomer
Andre symptomer til
emosjonell tilstand
9 838
9 723
101 791
10
Ulykkelighet
4 233
4 191
44 004
10
Nervøsitet
2 472
2 461
25 822
10
Overaktivitet
2 427
2 423
27 003
11
Irritabilitet og sinne
1 756
1 742
20 476
12
Andre sympomer til
utseende og atferd
1 610
1 604
16 996
11
Uspesifisert tilstand av
emosjonelt sjokk og
stress
1 543
1 508
13 564
9
Uspesifiserte
symptomer kognitiv
funksjon
1 526
1 457
15 610
11
Rastløshet og agitasjon
1 218
1 208
13 660
11
Overdreven engstelse
694
691
8 150
12
Forstyrrelser av aktivitet og
oppmerksomhet
11 129
11 065
139 128
13
Ikke angitt
7 600
7 139
46 166
6
Atferds- og følelsesmessig
forstyrrelser
7 431
7 329
95 864
13
Belastning/traume
5 687
5 533
81 853
15
Angst
4 502
4 427
67 640
15
Depresjon
3 693
3 567
57 670
16
Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse
3 478
3 430
49 786
15
Uspesifisert
3 313
3 191
17 781
6
Spiseforstyrrelse
1 177
1 152
31 720
28
Øvrige spesifiserte lidelser
579
534
6 676
13
SMI
558
501
12 017
24
Totalsum
57 252
56 932
905 723
16
SMI = Severe mental illness (F2;F30-F31)
Øvrige spesifiserte lidelser = Organiske og rusrelaterte lidelser; personlighetsforstyrrelser

153
58
5
1
18

677
325
11
1
169

4
6
2
1
9

17 %
7%
4%
4%
3%

11 %
5%
3%
3%
2%

1%
0%
0%
0%
0%

3

4

1

3%

2%

0%

10

67

7

3%

1%

0%

2
5
2

9
16
12

5
3
6

3%
2%
1%

2%
2%
1%

0%
0%
0%

140
615

6 755
23 489

48
38

19 %
13 %

15 %
5%

8%
27 %

190
292
138
291
88
20
148
63
161
2 114

6 262
7 194
5 000
9 255
4 551
222
12 899
1 727
9 617
88 414

33
25
36
32
52
11
87
27
60
42

13 %
10 %
8%
6%
6%
6%
2%
1%
1%
100 %

11 %
9%
7%
6%
5%
2%
4%
1%
1%
100 %

7%
8%
6%
10 %
5%
0%
15 %
2%
11 %
100 %

Barn og unge med høyt behov for helsehjelp i PHBU
Så mye som 99 % av alle pasienter i PHBU mottar poliklinisk behandling, og bare 1 %
mottar kun døgnbehandling. 97 % av alle pasienter i PHBU behandles kun poliklinisk.
Døgnbehandling gis primært fra 12-års alder og det er få døgnplasser for barn/familier
i Norge. For å identifisere barn og unge med særlig høyt behov, har vi selektert etter
antall polikliniske opphold per pasient i 2016. Av de såkalte stormottakerne, mottok 30
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%-gruppen om lag 70 % av alle polikliniske konsultasjoner, mens 10 %-gruppen mottok
37 % av det polikliniske volumet i 2016. Den samme 10 %-gruppen mottok samtidig 49
% av alle liggedøgn i PHBU 2016.
Tabell 2 viser fordeling av polikliniske konsultasjoner på diagnose. Her fremkommer at
pasienter med høyt behov for helsetjenester oftest lider av alvorlige tilstander som
spiseforstyrrelser og SMI, samt depresjon og angstlidelser. Disse gruppene mottok om
lag 50 % av liggedøgnene i PHBU som vist i tabell 3.
Tabell 2: Fordeling av polikliniske konsultasjoner på diagnose

Diagnosekode kan ikke fullt ut predikere behov for døgnopphold ettersom barn og
unges behov for døgnbehandling utløses av flere samtidige forhold. Tabell 3 viser at det
særlig er pasienter med spiseforstyrrelser, angst/depresjon og belastnings/traumetilstander som mottar mye døgnbehandling. Få barn under 12 år blir innlagt
akutt eller på døgn.
Tabell 3: Fordeling av liggedøgn etter diagnose
Andel liggedøgn etter diagnose for pasienter fordelt i grupper med høyt behov for helsetjenester og øvrig BUP
Diagnose Akse 1
1%
5%
10 %
20 %
30 % Øvrig BUP
Angst
7%
7%
7%
7%
4%
6%
Atferds- og følelsesmessig forstyrrelser
5%
11 %
10 %
12 %
8%
6%
Belastning/traume
12 %
14 %
9%
6%
7%
8%
Depresjon
8%
14 %
12 %
15 %
7%
9%
Forstyrrelser av aktivitet og oppmerksomhet
6%
7%
15 %
8%
8%
6%
Gjennomgripende utviklingsforstyrrelse
4%
4%
8%
6%
8%
6%
SMI
7%
8%
6%
11 %
8%
13 %
Spiseforstyrrelse
21 %
15 %
14 %
9%
13 %
16 %
Symptomer
2%
2%
0%
1%
1%
3%
Uspesifisert
2%
1%
2%
1%
2%
1%
Øvrige spesifiserte lidelser
4%
2%
2%
0%
1%
2%
Ikke angitt
24 %
16 %
14 %
24 %
34 %
25 %
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Gjennomgangen av pasientenes funksjonsnivå (CGAS) viser at de som legges inn til
døgnbehandling har et lavt funksjonsnivået og at de skårer høyere ved endt opphold.
Oversikten over pasienter som mottar døgnbehandling i psykisk helsevern for barn og
unge viser at det er store geografiske variasjoner i tilgjengelighet i de ulike
helseforetakene og helseregionene.10

Det er derfor behov for en nærmere gjennomgang og vurdering av kapasitet og hvordan
tilbudet til barn og unge er organisert.

Barn og unge med høyt behov for helsetjenester i PHBU og på tvers av
tjenesteområder
De såkalte stormottakerne i PHBU mottok samtidig oppfølgning fra PHBU, VOP,
somatikk og hos avtalespesialister. I tillegg mottok om lag halvparten av de som ble
fulgt opp poliklinisk fra VOP også langvarig døgnopphold i PHV for voksne med
gjennomsnittlig liggetid på 32 dager. Dette er fremstilt i tabell 4. Det tyder på at
gruppen har et betydelig døgnbehov ut over det de mottar fra PHBU og kan indikere at
barn og unge må bruke døgnplasser i psykisk helsevern for voksne for å få dekket sitt
behandlingsbehov.
Om lag halvparten av 30 %-gruppen med høyt behov for helsetjenester har kontakt med
somatikk. De fleste fikk primært poliklinisk oppfølgning, men 10 % ble innlagt også i
somatikken og hadde gjennomsnittlig liggetid på 9 døgn. De tilstandene som genererer
flest liggedøgn i somatikken er spiseforstyrrelser, fødsel og forgiftninger.
Tabell 4 viser fordeling av bruk av andre spesialisthelsetjenester for 30 %-gruppen av
pasienter i PHBU som mottok flest polikliniske konsultasjoner i 2016.

10

SAMDATA analysenotat 5/17 Døgnplasser i det psykiske helsevernet 2016.
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Tabell 4: 30 %-gruppens øvrige bruk av spesialisthelsetjenester i samme periode
Pasienter med høyt behov for helsetjenester (30%) i 2016 med utganspunkt i BUP og forbruk i 2017
2016
2017
Liggedøgn per individ Polikliniske opphold per individ
Antall
Polikliniske Antall
Polikliniske
Tjenesteområde individer Liggedøgn opphold individer Liggedøgn opphold
2016
2017
2016
2017
BUP
16 570
58 092
634 052
13 595
54 235
337 078
42
59
37
24
TSB
59
167
629
121
1 738
1 645
28
72
10
13
VOP
973
8 256
11 288
1 592
16 205
25 804
32
39
12
16
Somatikk
7 509
15 726
28 937
6 674
8 802
24 492
9
6
3
3
Avtalespesialist
2 618
8 492
2 697
8 998
3
3

30 %-gruppen mottok om lag like mye døgnbehandling i 2017 som i 2016. Samtidig ble
antall døgnopphold i PHV voksne fordoblet, mens døgnforbruket i somatikk ble
redusert. Dette viser viktigheten av å gjøre analyser på tvers av psykisk helsevern, TSB
og somatikk. Samtidig må analysene gjøres på tvers av alder da mange barn og unge
legges inn på enheter i psykisk helsevern for voksne. Våre funn antyder at det er
grupper innen PHBU som har et vedvarende stort behov for hjelp fra både psykisk
helsevern og somatikk. Ressursbruken er så stor at det bør vurderes å se på egne tiltak
til denne gruppen.

Avslag fra PHBU
En kjent problemstilling er at henvisninger vurderes ulikt. Det var i 2018 en reduksjon i
avslag i PHBU, men trolig avslås ca. 20 % av henvisningene. Vi mener det bør vurderes
endringer i prosessen, både før inntak og på hvordan inntaksvurderinger gjennomføres.
En todelt inntaksprosess kan gi bedre kvalitet i vurdering og behandling, og samtidig
styrke samarbeid og samhandling. Første del skal sikre god samhandling, unngå at
pasienter med behov for helsehjelp blir stående uten tilbud fra kommune eller
spesialisthelsetjenesten. Kommuner og PHBU bør etablere en felles møtearena hvor
bekymring for barn og unge kan drøftes og kommunen vurderer henvisning til
spesialisthelsetjenesten. Møtet er starten på pakkeforløpet og kan være starten på en
behandlingsplan og et tiltak i en evt. IP. Dette er pilotert i eks. felles inntak i bydeler i
Oslo og Familiemøtet i Salten.11 Felles er at det etableres en samhandlingsarena hvor
det sikres at barn, ungdom og deres familier ikke blir stående uten et adekvat
helsetilbud. Del to skal sikre gode faglige vurderinger og god brukermedvirkning ved
oppstart i PHBU. Det bør stilles krav om at PHBU skal gjennomføre en
vurderingssamtale (fysisk eller lyd/bilde) med alle pasienter før en tar stilling til rett til
helsehjelp. Det er i dag flere enheter i PHBU som praktiserer denne måten å gjøre inntak
på.
Det er behov for begge modellene da ikke alle vil samtykke til samarbeidsmøter og i
hastesaker kan en ikke vente på neste samarbeidsmøte. Samarbeidsmøte og
inntaksvurderingen kan kombineres slik modellen fra «Familiemøtet i Salten» har gjort,

11

Tidsskrift for den norske Legeforening 2013; 133: 941-2
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men konkret organisering må tilpasses lokale forhold. Størst utfordring blir det der det
er lang avstand mellom PHBU og kommunen og PHBU-enheter som har ansvar for
mange små kommuner. Interkommunalt samarbeid og utstrakt bruk av digitale
løsninger for å avholde møter kan bøte på disse utfordringene. På større steder vil
samarbeidsmøtet kunne være organisert inn som del av driften av tverretatlige tiltak i
kommunen, f.eks. Ung Arena, Familiens hus, etc.
I Helse Nord prøver BUPA ved Universitetssykehuset Nord-Norge –UNN ut modellen
The Choice and Partnership Approach – CAPA. Modellen brukes flere steder i England
og er en modell for kontinuerlig tjenesteutvikling med persontilpasset utredning og
behandling, samtidig som tjenesten har fokus på effektivitet, ledelse,
kompetanseutvikling og håndtering av tilbud og etterspørsel. Modellen er satt sammen
av 11 komponenter, og kombinerer evidensbaserte terapiformer med bruk av
behandlingsmål og hyppig bruk av utfallsmål. Medvirkning og samvalg er sentralt
gjennom hele forløpet. Målet å tilby rett behandling, ha gode mål for behandling, hos
rett behandler med rett kompetanse, til riktig tid. I kontakten med familiene er det
fokus på motivasjon for behandling, terapeutisk allianse, pasientens valg og
behandlingsmål. Det jobbes på systemnivå med å redusere venteliste, og sikre god flyt i
skifte mellom behandlere også hvis pasienten må overføres til andre nivåer eller
tjenester. Gjennom god oversikt over pasientstrøm og forløp skal tjenesten være
fleksibel og tilpasse tilbudene etter behov. Det er pasientene som tar beslutningen om
PHBU er det rette tilbudet og er med på legge sterke føringer for hvordan utredning og
behandling i PHBU skal gjennomføres. UNN sin erfaring med CAPA er at om lag 30 %
takker nei til tilbud.

Alder som prinsipp for organisering av tilbud
I Norge er psykisk helsevern i stor grad organisert etter en todeling der tilbud til barn
og voksne ytes av ulike enheter. Andre land organiserer tjenesten etter en tredeling,
med tilbud til hhv. barn, ungdom/ung-voksen og voksne. Det gjøres særlig for å nå
ungdom som i dag ikke oppsøker hjelpetilbud. Headspace er et eksempel på en tjeneste
som har organisert og lokalisert tilbudet for å nå ungdom og unge voksne bedre.12 For
vansker som rusproblemer, utvikling av psykose/bipolar, frafall fra skole og lavt
funksjonsnivå er aldersgrensen på 18 år uheldig for å skifte hjelpetjeneste. Det bør
derfor vurderes å opprette et mellomnivå i hjelpetilbudet, ca. 15-25 år, eller om
aldersgrensen for enkelte tilbud i psykisk helsevern for voksne og TSB skal senkes ned
til 15 eller 16 år (særlig gjelder dette tilbud rettet mot de tilstander man vet typisk
varer ut i voksen alder (spiseforstyrrelser, psykoser, rus, bipolar, etc.). Umoden ungdom
og andre med behov for langvarig tverrfaglig oppfølging kan med fordel få tilbud i BUP
til de har fullført videregående skole rundt 19-20 års alder.

12

https://headspace.org.au/
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Spesialisthelsetjenesten har mange steder klare skiller mellom tjenestene for barn og
voksne. Arbeidsformer, metoder, involvering av nettverk, etc. skiller seg mye fra
hverandre. Et annet tiltak er felles inntak for aldersgruppen 15-20, for å sikre
overganger og sammenheng i behandlingstilbudene på tvers av tjenester for barn og
voksne. Dette vil kreve flere endringer (nye faglige retningslinjer, endring i finansiering
og nye krav til organisering av spesialisthelsetjenesten), men vil bidra til å styrke
samhandling og integrering i egen organisasjon. Formålet er 16-åringen skal slippe å
starte på et pakkeforløp i PHBU, for så å måtte starte i et nytt pakkeforløp ved fylte 18
år. Det vil gjelde alle store pasientgrupper i aldersgruppen (depresjon, angst, traumer)
og komme brukerorganisasjonene i møte på argumentet om for dårlig sammenheng i
behandlingskjeden rundt 18 år.

Prioriterte tiltak for organisering og kapasitet i PHBU
1. Styrke etablering av tverretatlige og arenafleksible tilbud (etter modell av FACT
og IPS) til utsatte grupper der det er befolkningsmessig grunnlag for det.
2. Innføre samarbeidsmøte som del av inntaksarbeid og oppstart av pakkeforløp
for barn og unge, og definere hvilke instanser som skal være representert.
3. Innføre krav om vurderingssamtale (fysisk eller via lyd/bilde) før en vurderer
rett til helsehjelp (samvalgssamtale).
4. Vurdere om CAPA kan være modell for organisering av PHBU også i Norge
5. Utrede etablering av en enhet/tjeneste i kommunen som har ansvar for barn og
unges psykiske helse.
6. Iverksette en utredning av behov for døgnbehandling i PHBU. Utredningen bør
inngå i arbeidet som skal utrede behovet for døgnkapasitet i PHV. Det bør
vurderes en normering (type og volum) av hvilke døgntilbud som må etableres i
hver region (for å sikre sørge for-ansvaret).
7. Det må stilles klare krav om sammenhengende behandlingsforløp og
samhandling på tvers av PHBU på den ene siden og PHV/TSB på den andre.

Helhetlig tilnærming til pasientenes behov

Barn og unge har et grunnleggende behov for å være en del av en større helhet med
gode familieforhold, sosialt nettverk og skolegang. Det å mestre skole og hverdagsliv
henger nært sammen med god helse. Barn og unge som mottar helsehjelp fra PHBU er
en sammensatt gruppe med svært ulike behov. Behovet for å møte
spesialisthelsetjenesten på egne arenaer vil variere. Ungdomsrådet ved OUS har gitt
tilbakemelding om at behandlingen må tilpasses livet slik at de ikke går glipp av
skolegang. Det kan oppnås blant annet gjennom BUP i skole, digitale helsetjenester
(Skype/annet) og timer på ettermiddagen. BUP i videregående skole både øker
tilgjengeligheten, har ikke egenandel og fanger opp personer med helsebehov som ikke
selv ville ha oppsøkt hjelp.
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Tiltak i hjemmet, skole/barnehage/ungdomsklubb har historisk vært et kommunalt
ansvar. Å flytte spesialisthelsetjenestens arbeid ut av sykehuset utfordrer diskusjonen
om hvem som skal ta ansvar for hva. For voksne er det etablert samarbeid rundt
akuttvurdering og pasienter som kvalifiserer for ACT/F-ACT. Målgruppen er personer
med alvorlige lidelser og sammensatte problemer. For barn og ungdom har mange av de
utadrettede tilbudene vært rettet mot store pasientgrupper med mer utbredte lidelser
som angst, depresjon, traumer/belastninger og utviklingsforstyrrelser. Barn og unge
med langvarige og sammensatte lidelser trenger mye samhandling mellom
hjelpeinstansene. Det innebærer samarbeidsmøter, ambulering til bosted/skole,
veiledning, opplæring av samarbeidsparter osv. Slik innsats binder mange ressurser og
kan gå på bekostning av måloppnåelse på tjenestens styringsindikatorer. Barn og unge
med sammensatte og langvarige lidelser trenger derfor å prioriteres faglig og politisk.

Tiltak for å hindre frafall og skjevutvikling
OECD har påpekt at Norge bør gjøre mer for å redusere andelen unge under 30 år som
ikke har arbeid eller er under utdanning.13 Andelen unge på uføretrygd i Norge er den
høyeste i OECD. Unge uten fullført videregående opplæring har større sannsynlighet for
å motta en form for stønad, og for å motta stønad i en lengre periode. De mest sårbare
mottar sosialstønad, har psykiske helseproblemer, lite arbeidserfaring og behov for mer
innsats. Erfaring fra IPS (Individual Placement and Support/Individuell jobbstøtte)
viser at personer med alvorlige psykiske lidelser kan mestre jobb og skolegang med
riktig støtte. Modellen har en klar ansvarsfordeling mellom ulike instanser og egne
dedikerte ressurser som jobber med å støtte skoledeltakelse. Tilsvarende bør innføres
for barn og unge med jobb-/skolespesialist. Der det er befolkningsgrunnlag og behov,
bør det inngå som del av FACT-ung. Tiltakene må iverksettes mens ungdommen er i
utdanning, ofte rundt overgangen mellom ungdomsskole/videregående skole. Særlig
overgangene mellom skolenivåene øker risikoen for frafall. Sosiale omveltninger og
endringer i faglige krav virker inn på trivsel og motivasjon. For samfunnet er det
særdeles kostbart å vente med tiltak til NAV vurderer uføretrygd. Vi må derfor bruke
kunnskapen fra arbeidsrettet behandling av voksne og sikre at behandling av barn og
unge har målrettet fokus på bedret funksjonsnivå. Det kan hindre frafall i skole og
forebygge utenforskap. Erfaringer med dialektisk atferdsterapi (DBT) både i
spesialisthelsetjenesten og Bufetat viser at det å styrke praktisk mestringsevne og
funksjonsnivå er viktig for å sike varig bedring for mange pasientgrupper. Slike tilbud
bør organiseres i kommunen med en samtidig overføring av ressurser og ansvar for
behandling.
Ungdom med mer utbredte lidelser som angst/depresjon bør tilbys e-meistring og
konsultasjoner via Skype for å lettere kombinere med skolegang. Behandling via ulike

13

OECD Investing in Youth: Norway, 5. April 2018
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digitale løsninger bør i løpet av få år være selvfølgelige tilbud til all ungdom som får rett
til poliklinisk behandling i PHBU. Alle regioner eller HF bør derfor etablere digitale
poliklinikker.

Barn og unge med sammensatte og langvarige lidelser
Autismeutvalget skal i løpet av 2019 levere en NOU med en grundig drøfting av
tjenestetilbudet til denne pasientgruppen. Vi omtaler her bare kort noen mulige tiltak
for å bedre tilbudet til denne pasientgruppen.
Autismespekterforstyrrelser, Tourettes, ADHD. mv. er kroniske tilstander. Barn og unge
med disse diagnosene trenger derfor tilrettelegging i hjem, barnehage og skole ut fra en
habiliteringstanke. Tilbudet må gis der barnet lever livet og gis av omgivelsene som
møter barnet i det daglige. Egne pakkeforløp eller behandlingsveiledere for pasienter
med autismespekterforstyrrelse, tics. Tourettes, utviklingshemming, ADHD med
tilleggsvansker, etc. bør utvikles – og bør være normerende for oppfølging uavhengig av
om det er barnehabilitering, psykisk helsevern eller andre i spesialisthelsetjenesten
som yter helsehjelpen. Mange i denne pasientgruppen trenger samtidig og langvarig
oppfølging fra kommune og spesialisthelsetjenesten. De kan være en egnet målgruppe
for brukerstyrt poliklinikk (PRO-oppfølging) der barnets og familiens behov er styrende
for når de får hjelp og hvem som gir tilbudet.

Prioriterte tiltak med helhetlig tilnærming til pasientens behov
1. Tiltak etter modell av Headspace med deltagelse fra PHBU bør etableres i
kommunene, disse bør ha ansvar for å utrede og behandle hyppig
forekommende milde og moderate lidelser (angst, depresjon, atferdsvansker,
tilpasningsforstyrrelser og reaksjon på alvorlig belastning).
2. FACT-ung og IPS-ung til dem som trenger mye og der det er befolkningsgrunnlag
3. Samarbeid bygget etter modell fra SALTO i Oslo og liknende prosjekter bør
utredes innført nasjonalt for å styrke samhandling og oppfølging av særlig sårbar
ungdom.
4. Det bør stilles krav om etablering av e-poliklinikker i alle helseregioner (digital
dialog, e-meistring, SKYPE, etc.).
5. Vurdere endringer i oppfølging og finansiering av tilbud til pasientgrupper med
behov for langvarig koordinert oppfølging (autisme, etc.)
6. Behandlingsretningslinjer og forløpsbeskrivelser (pakkeforløp) må beskrive
oppfølging av barn med sammensatte og varige lidelser og være uavhengig av
hvor i spesialisthelsetjenesten de mottar hjelp (PHBU, habilitering,
barneavdeling, etc.)
7. PRO-oppfølging og brukerstyrt poliklinikk til barn og ungdom som kan
nyttiggjøre seg slik oppfølging (pasienter med varige tilstander som svinger i
alvorlighet over tid).
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8. Prioriteringsveilederen for PHBU må tydeliggjøre ansvar for å forebygge og
motvirke frafall og utenforskap.

Tidlig innsats
Tidlig innsats er viktig fordi det er her potensialet er størst for tiltak som kan forhindre
skjevutvikling og senere vansker. Psykiske lidelser debuterer tidlig i livet og halvparten
av alle psykiske lidelser debuterer før 18-års alder. Det er derfor samfunnsmessig mest
å hente på forebygging og tidlig intervensjon. Barn og unges psykiske helse er vevd
sammen med barnets oppvekstbetingelser i familien, skolen, sosial fungering mv. Av
denne grunn skal diagnosekoder for barn og unge fylles ut langs fem akser, der også
sosiale forhold rundt barnet registreres. Samtidig må diagnoser også forstås som
uttrykk for vansker i barnets liv. Angst og skolevegring kan skyldes alt fra medfødte
forhold som gjør at barnet trenger tilrettelegging og oppfølging, mobbing på skolen eller
foreldre som ruser seg. For mange er det en kombinasjon av ulike forhold som til
sammen blir vanskelig, noe som illustrerer viktigheten av å ivareta vurdering av
individet og systemtenkning på en og samme tid. Barn og unge skal, så langt det er
mulig motta hjelp kort tid etter at vansker oppstår og med minst mulig inngripen i
dagliglivet. Tidlig innsats er bra for barnet og familien, og har positive ringvirkninger
for samfunnet, i klasserommet og nabolaget.
Hjelpen må i større grad gis på den arenaen vanskene oppstår. Den stille jenta med
lærevansker må få hjelp til å mestre klassesituasjonen og samspillet i friminuttene.
Jenta selv, foreldrene, klassemiljøet og samfunnet kan ikke vente til hun er en deprimert
tenåring før hun skal få nødvendig helsehjelp. Gutten som ikke kan sitte i ro, og som
lager støy i klassen må ha tiltak som gjør at han mestrer skolehverdagen – til det gode
for gutten selv, foreldrene, lærerne og samfunnet. Det kan gjøre at han ikke dropper ut
av skolen og senere blir en av mange som trenger tiltak fra NAV. Barn som trenger det
bør, og skal ha tiltak når vanskene er i ferd med å etablere seg, og ikke senere når
vanskene har utviklet seg til etablerte psykiske lidelser. Barnegrupper kan langt på vei
hjelpes av universelt rettede tiltak mot bedre klassemiljø og læringssituasjon. Barn
lever livet i sosiale strukturer som familien, skolen og klassen og det er her potensialet
for å hindre frafall og skjevutvikling er størst. Tiltak i skolen bør primært løses av den
kommunale hjelpetjenesten, med kommunale innsatsteam, skolehelsetjenesten og PPT.
BUP skal veilede, samhandle og behandle de som trenger spesialisert hjelp. Dersom alle
barn skal sikres gode oppvekstkår og rammer i skolen er det derfor behov for en
normering av hva det kommunale tilbudet skal bestå av.
Barn og unge som trenger behandling og oppfølging bør få tilgang til hjelp når behovet
oppstår. I første rekke bør hjelpen gis i kommunen der barnet lever og bor. Det
kommunale tilbudet til barn og unges psykiske helse er ulikt utbygget og det er uavklart
hvor ansvaret er plassert. For at spesialisthelsetjenesten skal kunne yte arenafleksibel
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hjelp til kommunenes innbyggere, kreves avklarte roller og et kommunalt nivå med
ansvar for psykisk helsearbeid for barn og unge. I dag må samhandlingen skje med
skolen, fastlegen, PPT, barnevernet osv., noe som kompliserer samhandlingen og
illustrerer at barn og unge som har størst behov for koordinerte tjenester har et svakere
tilbud enn voksne. Hjelpen bør gis så nært hverdagslivet som mulig, og tidlig nok til at
alvorlige problemer ikke får utvikle seg. Eksisterende strukturer som helsestasjon og
skolehelsetjenesten kan bygges ut med CL-team fra BUP, for gjensidig veiledning og
tidlig innsats.
Rask psykisk helsehjelp (RPH) kan etableres i videregående skole, og et lignende
lavterskeltilbud bør kunne tilbys fra helsestasjon og skolehelsetjenesten. Et eksempel
på lavterskeltilbud i helsestasjonen er Psykhjelpen i Tromsø som tilbyr hjelp til gravide
og foreldre med sped- og småbarn.14

Tilbudet i PHBU er variabelt og delvis mangelfullt utbygget
Enkelte risikogrupper får i dag begrenset med helsetjenester fra PHBU. Det omfatter
sped- og småbarn i alderen 0-3, barn i barnevernet, inkl. andre barn som opplever store
sosiale belastninger og barn med ruslidelser.

Variasjon i tilbud til de aller yngste (0-3 år)
Tabellen viser andel barn i alderen 0-3 år fordelt på helseforetak. Som figuren viser, er
det stor variasjon i andelen barn som får et tilbud i PHBU. Variasjonen går fra -63 til 103
% til landsgjennomsnitt. Det kan skyldes flere forhold som ulik organisering av
barnehabilitering, at det kommunale tilbudet er ulikt utbygget og at tjenesten selv har
ulikt tjenestetilbud.

https://psykologtidsskriftet.no/fra-praksis/2017/08/psykhjelpen-de-minste
https://site.uit.no/psykhjelpen/
14
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Tilbudet til sped- og småbarn gis i dag fra både kommunalt nivå fra helsestasjonen,
barnevernstjenesten og PPT, samt PHBU. Fagområdet er preget av begrensninger i
kunnskapsgrunnlaget da tiltak rettet mot så små barn er vanskelig å evaluere. RKBU
ved UiT har på bestilling fra Helse Nord RHF gjort en enkel kunnskapsoppsummering
på effekter av psykososiale intervensjoner for sped- og småbarn. Av de 31 metodene
som ble vurdert, ble det kun funnet dokumentert effekt av 7.15 To av metodene rettet
seg mot kommende foreldre og ingen mot aldersgruppen 0-2 år. Kun to metoder rettet
seg mot 2-3 åringer. Det illustrerer behovet for mer kunnskap om hva som virker, hvor
behandlingen skal gis, og hva som skal være behandlingsmålet. RKBU/RBUP har i 2019
utarbeidet en nasjonal satsning på sped- og småbarnsfeltet for 2019-2022. Det er behov
for å videre styrke kunnskapsgrunnlaget om hva som er virksom behandling av spedog småbarn, noe det er naturlig å gi kompetansetjenestene RKBU/RBUP videre oppdrag
om.

Barn og unge i barnevernet
Barn i barnevernet har betydelig høyere forekomst av psykiske lidelser enn
barnebefolkningen for øvrig. Bufetat har i dag ansvar for flere tilbud som er parallelle
eller identiske med behandlingstilbud i PHBU (eks. PMTO, MST og FFT). Imidlertid er
ikke tilgjengeligheten til tilbudet i Bufetat lik i hele landet og dermed ikke tilgjengelig
for alle barn i barnevernet. For å sikre barn med psykiske lidelser et godt helsetilbud
uavhengig av geografi og omsorgsforhold krever et tett samarbeid mellom
helsetjenestene og barnevernet/Bufetat. Samhandlingsforløpet er en start på dette, men
det er behov for en avklaring på roller og ansvar når både PHBU og Bufdir har til dels
identiske «behandlingstilbud» til barn og unge.

15

https://uit.no/om/enhet/aktuelt/nyhet?p_document_id=604778&p_dimension_id=154287
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Flere tiltak er iverksatt for å styrke oppfølgingen av barn i barnevernet som prosjektet
Stillasbyggerne ved Ahus. Stillasbyggerne er etablert i samarbeid med lokale kommuner
og skal fange opp og følge opp barn og ungdom med psykiske problemer under
barneverntjenestens omsorg. Helse Sør-Øst RHF har sammen med Helsedirektoratet
testet ut nye tjenester fra spesialisthelsetjenesten for psykisk helsevern barn og unge i
barnevernsinstitusjoner. Prosjektet er gjennomført i Bufetat region øst i tre
helseforetak. Formålet har vært å styrke samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten
og barneverntjenesten for i større grad sikre at sårbare barn i barneverninstitusjoner
får den helsehjelpen de har behov for, og at psykiske lidelser oppdages. Det etableres to
egne omsorgs- og behandlingsinstitusjoner for barn som trenger langvarig omsorg
utenfor hjemmet, med et stort behov for psykisk helsehjelp. I 2020 skal tilbudet utvides
slik at det etableres en behandlingsinstitusjon i hver Bufetat-region.
Overordnet er det samme ungdomsgruppe som har behov for hjelp fra Stillasbyggerne,
pilotprosjektene i Helse Sør-Øst og de nye omsorgs- og behandlingsinstitusjonene.
Forskjellen er bosted og alvorlighetsgrad av vansker. Det er behov for at PHBU i
samarbeid med kommuner og Bufetat etablerer kompetanse og erfaring på å jobbe med
oppfølging av barnevernsbarn med psykiske vansker uavhengig av bosted. Det må
derfor etableres behandlingsteam på tvers av forvaltningsnivåene for å hjelpe barn og
unge i barnevernet. Samhandlingen bør skje i en fast struktur, som i FACT-team, ut fra
målet om å gi den hjelpen barn og unge ønsker og trenger uten hinder av skillet mellom
omsorg og ansvar for behandling.
En del barn og unge med sammensatte og samtidige vansker ønsker ikke hjelp og er
derfor vanskelige å nå. Et fagmiljø i England har for disse utviklet AMBIT – Adaptive
Mentalization-Based Integrative Treatment som forener ulike kunnskapsbaserte
tilnærminger for å komme i posisjon til å arbeide med det sosiale systemet rundt
ungdommen og med ungdommen selv. 16 Målgruppen er ungdom med store sosiale
vansker som kriminell atferd, skadelig rusmiddelbruk, svakt sosialt nettverk og sårbare
familieforhold og samtidige psykiske lidelser.17

Barn og unge med rusproblemer
Polikliniske opphold hvor rusrelatert diagnose er stilt som hoveddiagnose eller
bidiagnose er svært lavfrekvent i PHBU. Barn og unge med rusproblemer fanges i
begrenset grad opp av TSB. Av 43147 pasienter i perioden 2016-2017 var kun 352

16 https://www.annafreud.org/training/mentalization-based-treatment-training/ambittraining-programme/

17 Bevington D, Fuggle P, Fonagy P, et al (2013) Adolescent mentalizationbased integrative therapy
(AMBIT): a new integrated approach to working with the most hard to reach adolescents with severe
complex mental health needs. Child and Adolescent Mental Health, 18: 46–51
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under 18 år. Det fremstår som at pasienter med rusrelatert lidelse utgjør en svært lav
andel av pasientpopulasjonen i PHBU og TSB.

Andel polikliniske opphold med
registrert rusrelatert lidelse i
perioden 2016-2018
Rusrelaterte
lidelser
Hoveddiagnose
0,046 %
Bidiagnose 1
0,085 %
Bidiagnose 2
0,014 %
Bidiagnose 3
0,003 %
Total
0,148 %

Tabellen viser andelen av alle polikliniske
opphold i perioden 2016-2018. Oversikten
inkluderer inntil bidiagnose 3. Samlet har 0,15
% av alle polikliniske opphold i BUP en
rusrelatert diagnose.

Statistikk fra Bufetat viser at barn og unges rusbruk sjelden er årsak til tiltak i
barnevernet. Det tyder på at det er andre risikofaktorer enn rusbruk hos barn og unge
som utløser hjelpetiltak fra barnevernet, Bufetat eller PHBU, eks. foreldre som ruser
seg, atferdsvansker osv. Barn og unge med samtidige psykiske lidelser og ruslidelse vil
henvises til PHBU for behandling av den psykiske lidelsen. Vi tror derfor det er mest
hensiktsmessig å forstå rusproblemer hos barn og unge som del av andre vansker eller
sosiale forhold. Av denne grunn er TSB-ung et lite egnet tiltak. I dag fanges barn og unge
med rusproblemer opp av politi, barnevern og lavterskeltiltak i kommunen. Så lenge det
er Bufetat (gjennom blant annet MST) som følger opp er det også her behov for en
avklaring av hvilken etat som skal tilby hjelp til barn og unge med rusproblemer.
Krav til samtykke, atferdsvansker, utfordringer med oppmøte til avtaler og mye
samtidig sosial og økonomisk problematikk gjør PHBU og TSB-ung lite egnet til å være
en effektiv hjelpeinstans. Av denne grunn bør trolig barnevern/Bufetat også fremover
utgjøre en viktig del av tilbudet. En FACT-organisering med kompetanse fra PHBU og
TSB inn sammen med barnevern/Bufetat kan vurderes. En annen løsning er at
barnevern/Bufetat tilbyr adekvat oppfølging av pasientgruppen frem til de kan
vurderes av TSB fra 15-16 års alder. Det krever endringer i regelverk og ansvar, særlig
for å sikre god informasjonsdeling mellom partene.
En annen gruppe med avhengighetsproblematikk er unge med spillavhengighet.
Kompetansen på dette er i dag bygget opp i TSB. Det er lite forskjell på å behandle en
15-åring og en 18-åring. Her kan TSB utvide ansvarsområdet ned til 15 år. Tilbudet til
de under 15 bør gis av barnevern/MST og PHBU.

Prioriterte tiltak for tidlig innsats
1. Det må sikres god kompetanse på barn og unge med rusproblemer i alle HF. For
å nå ut til de mest utsatte gruppene må det samarbeides med kommune,
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barnevern og Bufetat. Kompetansekrav og organisering bør utredes og normeres
av Helsedirektoratet eller annen faglig normerende instans.
2. PHBU må styrke sin kompetanse på helsehjelp til småbarnsfamilier (0-6 år) og
bidra inn i de arenaene der sped- og småbarn befinner seg. I helsestasjonen,
barnehagen og familien. Organisering av tilbudet og en oppdatering av
prioriteringsveilederen bør utredes av Helsedirektoratet.
3. Tilbud som «Rask psykisk helsehjelp» rettet mot barn og unge i kommunen, bør
bygges ut nasjonalt.
4. Spesialisthelsetjenesten må bidra inn i faste samhandlingsstrukturer med
barnevern, skoler, NAV, politi, etc. for å forebygge, utrede og behandle
pasientgrupper som i dag i liten grad får et tilbud i PHBU.

Finansiering
Tiltak som organiseres etter liknende modell av ACT/FACT må etableres som egen STG i
ISF (IPS-ung, Headspace, osv.). Det bør utredes om barn med kroniske
utviklingsforstyrrelser (Autismespekter, Tourettes, PU, etc.) bør finansieres som en
STG. Basert på KPP-beregninger kan finansiering gis per mnd./kvartal pasienten er i
oppfølging av spesialisthelsetjenesten. Et alternativ er å finansiere aktivitet de første 36 mnd., men at vedvarende oppfølging av pasienten finansieres som en STG. Andel
innsatsstyrt finansiering må balanseres opp mot ønske om at PHBU skal bistå
kommunen. Det må også vurderes opp mot det forhold at aktivitet uten ISF
(døgnbehandling) er mer utsatt for nedbygging.
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