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Tema 

• Noen utviklingstrekk

• Helse- og omsorgsdepartementets arbeid på psykisk 

helseområdet 

• Opptrappingsplan psykisk helse 

• Andre pågående satsinger

• Spørsmål  

2



Vi har et godt utbygd tilbud – men fortsatt 

utfordringer  
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Tilgjengelighet og 

kapasitet 

• Økning i rapporterte 

psykiske plager 

• Flere oppsøker hjelp

• Ventetidene øker 

• Geografiske forskjeller

• 1 av 10 kommuner 

har ikke tilbud til barn 

og unge utover 

fastlege

Rekruttere og beholde 

personell

• Flere eldre 

• Større behov i 

kommunene 

• Økonomisk situasjon 

Kvalitet og 

tjenesteutvikling 

• Behandlingsgap for 

noen grupper 

• Lite kunnskap om 

effekt av behandling

• Kompetanseheving og 

fagutvikling



Noen flere 

• Behov for samordning av tilbudet til barn og unge for å 

forhindre utenforskap og skjevutvikling – barn i barnevernet, 

barn som pårørende, unge med rusmiddelproblemer mv. 

• Inkludering og utenforskap 

• Andel unge på uføretrygd er den høyeste i OECD. 

• OECD har påpekt at Norge bør gjøre mer for å redusere andel unge 

under 30 år som ikke har arbeid eller er under utdanning. 
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Psykisk helsevern barn og 

unge  

Data fra 2021 viser at 

• BUP har fått flere pasienter, økt aktivitet og økte 
kostnader

• Økning på 21 prosent til BUP. Men vekst i 
henvisning størst mellom 12 og 25 år. 

• For guttene var veksten i nye henvisninger i 
hovedsak begrunnet med mistanke om ADHD.

• For jentene var begrunnelsen for nye henvisninger 
til psykisk helsevern sammensatt. 

• Stor vekst i mistanke om depresjon, ADHD, 
spiseforstyrrelser og angstlidelse 

• De som ble henvist hadde mer alvorlige tilstander 
enn tidligere. 



• Økt press på tjenestene er møtt med intensivert oppstart i poliklinikk 

og kortere varighet for akutte døgnopphold, men ventetidene øker 

• Innleggelser i form av øyeblikkelig hjelp økte med 50 prosent i 

psykisk helsevern for barn og unge i toårsperioden

• På landsbasis har befolkningen lik tilgang til poliklinisk behandling, 

mens det er større variasjon i tilgangen til døgnbehandling. 

• Det er et potensial for å bedre behandling/oppfølging til de med 

alvorlige lidelser

• Noen grupper har større eller annet behov for behandling enn de får i 

dag 
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Økning i rapporterte psykiske plager – jenter
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Hypoteser om årsakene til økning

Økning psykiske plager

• Åpenhet, stigma, språk, terskel

• Sosiale medier

• Kroppspress/kroppsmisnøye

• Skolestress og press

• Mindre søvn og søvnproblemer

• Ensomhet

• Samfunnsmessige endringer 
(neoliberale verdier, 
globalisering, individualisering, 
fremtidsoptimisme) 

Økning andel med psykiske 
lidelser i helsetjenestene

• Mer hjelpesøkende atferd

• Økning i forekomst av psykiske 
plager og lidelser (?)

• Årlige helseanalyser og forekomstundersøkelsen vil bidra til å forstå årsaker



Personell – noen utfordringer fremover  

• Andel eldre øker 

• Arbeidsstyrken vil ikke lenger 

vokse. 

• Skatteinntektene vokser saktere, 

og utgiftene til pensjoner, helse og 

omsorg går opp

• I løpet av de neste 20 årene vil 3 av 4 
nye arbeidstakere måtte jobbe i 
omsorg og helse. 
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Kunnskapsgrunnlaget

• Arbeidet med å øke og ta i bruk kunnskap om psykiske lidelser og behandling er 

ikke god nok, eks:

• 70 pst av behandlerne mener de ikke har nok tid til faglig utvikling

• Verktøy for å ta i bruk kunnskap brukes i underkant av 40 pst av behandlerne

• Mangelfullt kunnskapsgrunnlag og deltakelse i forsking, eks:

• 30 pst av BUP-ledere mener at poliklinikken de leder benytter metoder som har for svakt 

kunnskapsgrunnlag

• Muligheter for bistillinger er dårligere i psykisk helsevern enn i somatikken

• Mulighet for forskningspermisjon er dårligere i poliklinikker 

• I mindre grad lykkes med å etablere langsiktig og forutsigbar finansiering av forskningsmiljøer 

• Har vært en utfordring å etablere større nasjonale, nordiske og internasjonale samarbeid 



Noen relevante 
innsatser



• Helsefremmede og 

forebyggende arbeid

• Tilgjengelig hjelp av god 

kvalitet

• Styrke tilbudet til personer

med langvarige og 

sammensatte behov

Opptrappingsplan psykisk helse
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Oppdrag til RHF om innspill til 

opptrappingsplan psykisk helse
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De regionale helseforetakene skal på bakgrunn av en fornyet helhetlig analyse og 
framskriving av behov for tjenester, personell og kompetanse innen psykisk helsevern og 
TSB, foreslå konkrete tiltak for å styrke spesialisthelsetjenestens innsats innen disse to 
fagområdene. 

… vurderer hvordan BUP, i samarbeid med kommunene, kan jobbe for å forebygge, fange 
opp og gi tidlig hjelp til barn og unge. Det må vurderes hvordan fragmentering av ansvar for 
oppfølging av sårbare barn og unge kan motvirkes gjennom tettere samarbeid og deling av 
kunnskap. De regionale helseforetakene bes vurdere muligheter for å prøve ut nye modeller 
for samarbeid hvor BUP kan ta et større helhetlig ansvar sammen med kommunene. 

…vurdere hvilke områder innen psykisk helsevern og TSB det eventuelt er et særskilt behov for å 
bygge opp og spre kompetanse nasjonalt og hvordan dette best kan organiseres. 



Styrke tilbudet til noen utsatte grupper 

Helsesatsingen i barnevernet

- Samarbeidsrundskriv 

- Barnevernansvarlige 

- Tverrfaglig helsekartlegging 

- Nasjonale forløp 

Unge med rusmiddelproblemer

- Oppdrag til Helsedirektoratet 

- FACT ung  

Unge med spiseforstyrrelser 

- Styrket kapasitet – forebygging og tidlig intervensjon 
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Kvalitetsregister BUP 
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Etablering av et 
Kvalitetsregister for psykisk 
helsevern for barn og unge 

vil være et virkemiddel i 
arbeidet med å utvikle 

likeverdige helsetjenester og 
en enhetlig praksis i PHBU.

Målgruppen til registeret er 
kliniske miljø, ledelse i HF og 

RHF, helseforvaltningen, 
helsepolitikere, forskere og 

pasient- og 
brukerorganisasjoner. 

Registeret har søkt om 
nasjonalt status og vil 

behandles av det 
interregional 

fagdirektørmøtet november 
2022. 



Formidling av resultater

• Registeret vil årlig utgi en nasjonal årsrapport. 

• Hver deltakende institusjon vil få tilgang til egne avidentifiserte data som kan brukes til lokalt 
kvalitetssikringsarbeid.

• Hvert helseforetak vil kunne vurdere egne resultater opp mot et gjennomsnitt basert på hele 
registeret. 

• Tilgangen til rapportsystemet vil være nettbasert, både som innlogget for egne resultater og 
åpen publisering av resultater på skde.no



PasOpp-undersøkelser 

 FHI har igangsatt arbeidet med faste brukererfaringsundersøkelser i BUP 

poliklinikk. Fra før finnes det slike undersøkelser rettet mot pårørende og 

for voksne i døgnbehandling innen psykisk helsevern og TSB.

 Undersøkelsen måler pårørendes og ungdommers erfaringer og vurderinger 

av poliklinikkene, inkludert brukermedvirkning, relasjon til behandlerne, 

utbytte av behandling, samarbeid mellom BUP og andre instanser, 

erfaringer med legemidler m.m. 

 Arbeidet prøves ut som pilot i 2022. 

 Planen er å gjennomføre slike undersøkelser årlig, eller fortrinnsvis 

fortløpende med månedlige utsendelser, ved alle landets poliklinikker fra 

neste år. 
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Noen flere viktige tiltak

• Digi-ung 

• Innføring av vurderingssamtale

• Utvalg som skal vurdere sterkere tematisk organisering i 
psykisk helsevern 

• Revidering av nasjonale pasientforløp 
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Helsepersonellkommisjonen
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Helsepersonellkommisjonen skal etablere et 
kunnskapsgrunnlag og foreslå treffsikre tiltak i årene 
framover for å utdanne, rekruttere, og beholde 
kvalifisert personell i helse- og omsorgstjeneste i hele 
landet for å møte utfordringene i helse- og 
omsorgstjenestene på kort og lang sikt.

Kommisjonen skal legge frem sin utredning (NOU) 
innen 1. februar 2023.



Mer spesifikt

• Helhetlig og kunnskapsbasert vurdering av behovene for personell og 

kompetanse frem til 2040 i lys av sentrale utviklingstrekk og behovet for å 

ivareta en bærekraftig og sammenhengende helse- og omsorgstjeneste i hele 

landet

• Vurdere hvordan innovasjon (digitalisering, teknologi og nye arbeidsformer) 

kan påvirke personellbehovet og bidra til bærekraft

• Gjør rede for hvordan teamarbeid, organisering av oppgaver og ansvar mellom 

ulike personell-grupper påvirker det fremtidige behovet for kompetanse og 

personell – herunder samhandling innenfor og mellom ulike deler av sektoren og 

strukturelle hindringer for effektiv ressursbruk

• Rekrutteringsutfordringer – rekruttere, utvikle og beholde motivert arbeidskraft 

i hele landet

• Årsaker til og bruk av deltid, peke på strukturelle endringer for å redusere deltid

• Løsninger for bedre samsvar mellom behov for kompetanse og kapasitet og 

innholdet i utdanningene
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Muligheter 

• Arbeidstid og turnus

• Oppgavedeling – hvem gjør hva?

• Trivsel og utvikling for arbeidstakerne

• Samhandling, organisering og sømløse pasientforløp

• Utdanning og kompetanse i helse- og omsorgstjenesten

• Prioritering og unødvendige helsetjenester

• Innovasjon, teknologi: Et stort potensial?
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Spørsmål 

 Hvilke tiltak haster mest for å møte kapasitets- og rekrutteringsutfordringene innen 
BUP?

 Hvilke langsiktige tiltak er nødvendige for å sørge for tilstrekkelig og stabil 
behandlerressurser? 

 Hvilke tiltak er det behov for i BUP og kommune for å kunne tilby tidlig hjelp og 
behandling ved spiseforstyrrelser? 

 Hvilke tiltak er det behov for i BUP for å øke kompetanse på rusmidler og 
rusmiddelavhengighet/-problemer hos unge? 

 Hvordan kan tilbudet i kommunen bidra/videreutvikles i arbeidet med tidlig 
oppdagelse og tidlig intervensjon hos barn og unge med psykiske 
helseutfordringer?
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