
 
 

Nye tall fra Samdata - Flere barn og unge får behandling 

[19.10.2005 : Pressemelding] I 2004 fikk nesten 40 000 pasienter behandling i psykisk helsevern for 
barn og unge. Det er dobbelt så mange som i 1998 og utgjør 3,6 prosent av alle barn og unge 
under 18 år.  
 

Dette kommer frem i en ny rapport fra Sintef Helse. Sintef Helse følger utviklingen i psykisk helsevern på 
oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet (Samdatatall). Samdata Psykisk Helsevern 2004 viser at de 
strukturelle målene i Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999-2008) begynner å falle på plass.  

God vekst for barn og unge  

- Ett av målene i opptrappingsplanen for psykisk helse er å gi fem prosent av barn og unge et tilbud innen 
2008. Dersom veksttakten fra 2003 til 2004 fortsetter, er dette et mål vi vil klare å innfri, sier prosjektdirektør 
Mari Trommald, men understreker at det er store regionale forskjeller.  

Regionale forskjeller  

Det er store ulikheter i ressursinnsatsen innen psykisk helsevern for barn og unge mellom regionene. 
Samtlige helseregioner hadde vekst i antall behandlede pasienter i 2004. Region Vest hadde den høyeste 
prosentvise veksten med 21 prosent og har nå et behandlingstilbud til 3 prosent av alle barn og unge. Til 
sammenligning har helseregion Nord tilbud til 5,1 prosent av barn og unge i regionen. - Det er viktig at vi 
sikrer god dekning uansett hvor i landet man bor, sier Trommald.  

De regionale forskjellene i psykisk helsevern for voksne er vesentlige mindre enn for barn og unge.  

Flere voksne får behandling  

Målt ved antall utskrivninger har behandlingskapasitetet ved døgninstitusjoner for voksne økt med over 40 
prosent fra 1998 til 2004.  

- Det er i dag flere pasienter som mottar døgntilbud enn tidligere. Dette skyldes blant annet at det er 
opprettet flere aktive behandlingsplasser, særlig ved distriktspsykiatriske sentre (DPS), og at det er en 
mindre andel av pasientene som har langvarige opphold i døgninstitusjon. At flere får behandling er også et 
resultat av at vi har fått flere behandlere med riktig kompetanse enn vi har hatt tidligere, sier Trommald.  

Poliklinisk behandling gir økt tilgjengelighet  

Poliklinisk behandling i psykisk helsevern øker kraftig både for barn og unge og voksne.  

I 2004 behandlet poliklinikkene 14 prosent flere barn og unge, mens antall konsultasjoner ved poliklinikker 
for voksne økte med ni prosent. I løpet av 2004 ble det gjennomført 759 000 konsultasjoner for voksne, noe 
som tilsvarer nesten 2200 konsultasjoner per 10 000 voksne innbyggere.  

- Hittil har vi sett at økningen i antall behandlinger har vært knyttet opp mot økningen i personell. Det er 
derfor gledelig å se at satsingen med høyere kvalifisert personell begynner å bære frukter og at hver 
behandler nå behandler flere pasienter, sier Trommald.  

Den samlede personellinnsatsen innen psykisk helsevern var på om lag 18 600 årsverk i 2004, en økning 
på 260 årsverk fra året før. Med samme veksttakt som de siste årene vil Opptrappingsplanens mål om 2300 
nye årsverk i psykisk helsevern for voksne bli nådd i 2005. Ved utgangen av 2004 lå man også i forkant om 
å nå målet om at minst 72 prosent av de nye årsverkene skal være besatt av personell med relevant 
universitets- eller høyskoleutdanning.  



I perioden fra 1998 til 2004 er det kommet til 500 nye fagårsverk i poliklinisk virksomhet for barn og unge, 
og Opptrappingsplanens mål på 400 nye årsverk er således allerede overoppfylt.  

Kostnadsvekst  

I 2004 utgjorde driftskostnadene til psykisk helsevern 11,4 milliarder kroner. Det er en realvekst fra 2003 til 
2004 på 1,9 prosent. Det var sterkere vekst i driftskostnadene for tjenester til barn og unge enn for tjenester 
for voksne, henholdsvis 6,9 og 1 prosent.  

Tallene viser en svært ulik utvikling av driftskostnader innen psykisk helsevern for barn og unge og voksne. 
Psykisk helsevern for voksne har hatt en vekst på 14 prosent siden 1998 mens driftskostnadene for psykisk 
helsevern for barn og unge har økt med nesten 50 prosent.  

I løpet av de første seks årene av Opptrappingsplanen har driftskostnadene økt med 1,7 milliarder kroner 
(2004-kroner). Det innebærer at om lag 60 prosent av den planlagte nivåhevingen på 2,8 milliarder 2004-
kroner er nådd.  
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