
 

Vedlegg PV4 Personellinnsats og døgnplasser 

Personellinnsats 

Datagrunnlag og definisjoner 

Tallmaterialet er basert på personellopplysninger om alle institusjoner innen psykisk helse-
vern. SSB står ansvarlig for innhenting og kontroll av data. SINTEF Helse har i samarbeid 
med SSB i tillegg gjennomført en kvalitetskontroll av data i forbindelse med tilrettelegging av 
data for denne rapporten. 

Personellinnsatsen beskrives med betegnelsen «årsverk». I datamaterialet er det «antall 
heltidsansatte pluss antall deltidsansatte omregnet til heltidsansatte per 31. desember» som 
er registrert. Personellsituasjonen ved utgangen av året brukes med andre ord som en indi-
kator for antall årsverk som faktisk er utført. Tilfeldige svingninger i løpet av året og bruk av 
overtid blir dermed ikke fanget opp av de registrerte data. 

Det bør også nevnes at tallene i noen grad vil kunne påvirkes av organisasjonsform, eksem-
pelvis om psykisk helsevern er integrert i et somatisk sykehus eller ikke. I førstnevnte tilfelle 
vil fordelingen av fellespersonell i noen grad måtte skje ut fra skjønn. Dette gjelder særlig 
gruppen «annet personell». 

Rapporten omfatter også opplysninger om privatpraktiserende psykiatere og kliniske 
psykologer som har driftsavtale med helseforetakene. Beregningsgrunnlaget er her «sum 
avtalte årsverk». Opplysningene om dette er innsamlet og kontrollert av SSB.  

Personellopplysninger 

Årsverk: 

− Årsverk ved årets slutt, dvs. sum heltidsansatte pluss sum deltidsansatte omregnet til 
heltidsansatte (etter stillingsbrøk) like før årsskiftet. Elever, hospitanter, praktikanter og 
medisinske studenter er ikke medregnet. En skal ta med alle andre ansatte, som er 
lønnet av institusjonen, uavhengig av om de lønnes over ordinært budsjett eller over 
konto for ekstrahjelp. 

I institusjoner for voksne har en benyttet følgende personellkategorier: 

− Leger med spesialutdanning i psykiatri og/eller barnepsykiatri 

− Andre leger 

− Psykologer 

− Sykepleiere m v (omfatter offentlig godkjente sykepleiere og vernepleiere) 

− (Annet) Høyskoleutdannet terapipersonell (sosionomer, ergoterapeuter, fysioterapeuter 
mv) 

− Annet pleiepersonell 



− Annet personell (omfatter administrativt personell, vaskeripersonell, rengjørings-
personell, teknisk personell m v) 

I institusjoner for barn og unge er følgende kategorier benyttet: 

− Leger med spesialutdanning i psykiatri og/eller barnepsykiatri 

− Andre leger 

− Psykologer 

− Sosionomer 

− Annet terapipersonell med høyskoleutdanning (sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter, 
fysioterapeuter, mensendiecsykegymnaster, lærere, førskolelærere, spesialpedagoger og 
barnevernspedagoger) 

− Terapipersonell uten høyskoleutdanning (omfatter offentlig godkjente hjelpepleiere, 
omsorgsarbeidere, annet pleiepersonell og arbeidsterapeuter mv) 

− Annet personell (omfatter administrativt personell, vaskeripersonell, rengjøringsperso-
nell, teknisk personell m.v.) 

Døgnplasser i psykisk helsevern 

Datagrunnlag og definisjoner 

Tallmaterialet er basert på opplysninger om alle institusjoner innen psykisk helsevern. SSB 
står ansvarlig for innhenting og kontroll av data. SINTEF Helse har i samarbeid med SSB i 
tillegg gjennomført en kvalitetskontroll av data i forbindelse med tilrettelegging av data for 
denne rapporten.  

Vi bruker begrepet «døgnplasser», målt som antall døgnplasser i drift ved utgangen av året. 
Disse døgnplassene er uttrykk for ulike behandlings- og botilbud; for eksempel er det til dels 
store forskjeller i ressursinnsats til plasser i sykehusenes akuttavdelinger sammenlignet med 
plasser i sykehjem.  

 

 


