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Våren 2021 gjennomførte Ukom en kartlegging av situasjonen i tjenester og hjelpetilbud rettet mot barn og unge
. Kartleggingen omfattet kommunale tjenester, spesialisthelsetjenester ogmed behov for psykisk helsehjelp

frivillige organisasjoners lavterskeltilbud. Oppsummert fant vi at pandemien tydeliggjorde sårbarheter i et system
som allerede fra før var under press.

Sårbarhetene i tjenestetilbudet til barn og unge med behov for psykisk helsehjelp, ble påpekt i rapporten 
 som ble utgitt av Ukom høsten 2020."Ungdom med uavklart tilstand"

«Pandemien setter et forstørrelsesglass på eksisterende sårbarheter i
systemet.»

Fjorårets kartlegging av barn og unges psykiske helse beskrev en bølge av økt tilstrømning av pasienter, særlig
innenfor tilstander som alvorlige spiseforstyrrelser og selvmordsproblematikk i de yngre aldersgruppene. På det
tidspunktet kunne vi ikke si noe om hvor lang eller bratt bølgen kom til å bli. Nå når det har gått enda et år med
pandemi og restriksjoner, ønsker vi å tegne et bilde av hvordan situasjonen har utviklet seg nasjonalt. Vi
understreker at dette er en beskrivelse av situasjonen i helsetjenesten nå, og at det i kartleggingen ikke har vært
et mål å finne årsaksforklaringer.
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Ukom hadde i februar 2022 møter med regionale og lokale helseforetak, kommuner samt pasient-, bruker- og
pårørendeorganisasjoner for å danne et samlet og oppdatert bilde av situasjonen.

Den samlede tilbakemeldingen fra alle nivå: 

flere henvisninger til barne- og ungdomspsykiatrien (BUP)
alvorligheten er høyere
problemer oppstår ved yngre alder enn før
økende forekomst av spiseforstyrrelser 
stor pågang og økende ventetidene
økonomiske ressurser er tilført, men vanskelig å rekruttere og beholde kvalifisert personell

Dette er det samme utfordringsbildet vi la fram for et år siden.
I tillegg ser vi nå, etter to år med pandemi: 

flere foreldre kontakter helsestasjonen og forteller om psykiske plager 
økt pågang fra slitne pårørende
flere beskriver ensomhet og utenforskap
økt skolevegring, langt ned i barneskolealder
økning i konflikter i hjemmet
økning i rus og selvskading
økning i henvisninger der det er mistanke om ADHD
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Den første utfordringen vi ser er et etterslep som har oppstått som følge av at pågangen har vært større enn
kapasiteten over tid. Dette skyldes tre forhold. Kapasitetsutfordringer før pandemien,  det reduserte
tjenestetilbudet i pandemiens initialfase og den unormale situasjonen som i seg selv har skapt et økt hjelpebehov.
Bølgen av økt pasienttilstrømning treffer både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Også
lavterskeltilbudene hos de frivillige organisasjonene merker konsekvensen av dette i form av at de nå har
ventelister – noe de strengt tatt ikke skal ha.

Den andre utfordringen er gapet mellom helsetilbudet for barn og unge med psykiske vansker i kommunene og
tilbudet i spesialisthelsetjenesten. Et slikt gap påpekte vi i rapporten . Dette"Ungdom med uavklart tilstand"
fenomenet har, etter vårt syn, forsterket seg gjennom pandemien. Spesialisthelsetjenesten har hatt et press på
tjenestene over tid som går ut over det behandlingsapparatet har kapasitet til å ta imot og behandle, og
kommunene opplever at de ikke er rigget for å håndtere de mer komplekse problemstillingene. Dette kommer
tydeligere fram etter to år med pandemi.  

Vi får rapportert en stor variasjon i det kommunale tilbudet, noe som også er omtalt i en rapport fra Riksrevisjonen
, og utfordringer i samhandlingen rundt pakkeforløp. Dette blir opplevd som krevende både i
spesialisthelsetjenesten og i kommuner. Manglende sammenheng i tjenestene skaper en risiko for at barn og
unge  ikke får optimal behandling. Et godt ettervern er nødvendig for å sikre god tilfriskning. Oppfølgingen etter
en behandling i spesialisthelsetjenesten er også viktig, og forutsetter kunnskap og kompetanse hos de som
skal gi hjelp til barn og unge videre.

https://www.riksrevisjonen.no/rapporter-mappe/no-2020-2021/undersokelse-av-psykiske-helsetjenester/


Pasient-, bruker- og pårørendeorganisasjoner forteller at pårørende ikke opplever god nok veiledning om hvordan
de best kan hjelpe sine barn. Organisasjonene har stor pågang av slitne og fortvilte familier som opplever det
som svært krevende å finne fram til rett hjelp til sine barn og unge. For å være en god støtte, trenger også
pårørende innsikt og veiledning. I møtene med Ukom understreker både organisasjonene og kommunene at
pårørende er en viktig ressurs, men sier samtidig at det fremdeles er mangel på opplæring. De frivillige
organisasjonene er viktige bidragsytere i å gi pårørende opplæring og veiledning. Behovet for mer informasjon,
involvering av pårørende som en ressurs og støtte løftes fram i regjeringens pårørendestrategi og handlingsplan
fra 2020.

https://www.regjeringen.no/contentassets/08948819b8244ec893d90a66deb1aa4a/vi-de-parorende.pdf


Ukom finner at det vilje og ulike initiativ fra både primær- og spesialisthelsetjenesten til å jobbe for et mer
sammenhengende tilbud. Vi ser eksempler på  helsefelleskap, samarbeid rundt FACT Ung, bruk av BUP- koder.
Flere steder er det også satt i gang samarbeid mellom kommune og barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) rundt
inntak og avslag, for eksempel  ved Ahus, , i blant annet Tønsberg kommune og Sykehuset i"All in" "Inntak ute"
Vestfold og  ved BUP Nordhordaland."Alle vurdert"

Begrepsforklaringer

Helsefellesskap: Et hovedgrep i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023 er å opprette 19 helsefellesskap.
Disse skal bestå av helseforetak og kommunene i opptaksområdet. Representanter fra helseforetak,
tilhørende kommuner, fastleger og brukere vil møtes for å planlegge og utvikle tjenestene sammen. Barn og
unge, alvorlig psykisk syke, pasienter med flere kroniske lidelser og skrøpelige eldre skal prioriteres. 

FACT Ung: FACT Ung-team er tverrfaglig sammensatte team som skal gi integrert og langvarig behandling til
ungdom med store og sammensatte behov. Bruker/erfaringskompetanse skal involveres i organisering,
oppstart og drift av FACT Ung. Teamene skal organiseres som en bindende samhandling mellom kommune
og spesialisthelsetjeneste.

BUP-koder: Koding i sykehusenes pasientsystem som viser om pasienten har fått kommunalt tilbud i stedet
for behandling i spesialisthelsetjenesten.

Det tredje punktet er økende prioriteringsutfordringer innad i de kommunale tjenestene. Kommunene forteller om
dilemmaet mellom å måtte gi lovpålagte tjenester til barn og unge som har lettere til moderate psykiske
helsebelastninger, og å kunne sette av ressurser til å arbeide forebyggende. Det har også vært en forskyvning i
populasjonen mot et mer alvorlig sykdomsbilde. Det er variasjon i hvilken grad kommunene er i stand til å hjelpe
de som har et større hjelpebehov og mer alvorlig sykdom. Det etablerte lavterskeltilbudet har mange steder ikke
fungert som et lavterskeltilbud på grunn av stor pågang. Dette økte behovet gjør at kommunene også opplever et
dilemma mellom å prioritere ressurser til de som allerede har utviklet behov for hjelp og til forebyggende arbeid.

To år med pandemi og nedstengninger har ført etablering av viktige sosiale relasjoner på primærarenaer som
barnehage, skole og fritidstilbud er blitt sterkt berørt. Flere av kommunene sier det er viktig at vi nå får disse
primærarenaene opp å gå igjen. Dette handler aller mest om forebygging. For barn og unge som har utviklet
problemer i perioden med pandemi, har kommuner selv satt i gang tiltak som for eksempel flere miljøterapeuter
inn i skolene og  ambulante team for å komme raskere i posisjon til å hjelpe.

https://www.ahus.no/nyheter/forbedringspriser-for-raskere-og-riktig-hjelp-til-flere
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/samarbeidsformer-mellom-kommunale-tjenester-og-spesialisthelsetjenesten-om-barn-og-unge-med-psykiske-vansker/generelt-om-juridiske-vurderinger/Inntak%20ute.pdf/_/attachment/inline/8f05bf1d-11ec-40c9-80b5-e264f2b034ed:c0772c10a7718fb9224e547928e58d9b2e24b52b/Inntak%20ute.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/samarbeidsformer-mellom-kommunale-tjenester-og-spesialisthelsetjenesten-om-barn-og-unge-med-psykiske-vansker/helsedirektoratets-vurderinger-og-anbefalinger/eksisterende-samarbeidsmodeller
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Data fra Norsk pasientregister (NPR)
Vi har oppdatert tallene fra kartleggingen fra 2021, og ser at både antallet nyhenviste og antall som ikke har fått
rett til helsehjelp i barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), fortsatt øker.

Antall nyhenviste per helseforetak. Kilde NPR.

Antall nyhenviste BUP 2019 2020 2021 Økning fra 2020 - 2021

Finnmarkssykehuset HF 480 539 594 10 %

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1154 1257 1486 18 %

Nordlandssykehuset HF 707 722 845 17 %

Helgelandssykehuset HF 452 487 593 22 %

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssykehus 2177 2422 2798 16 %

Helse Fonna HF 919 1034 1182 14 %

Helse Bergen HF 1948 2068 2599 26 %

Helse Førde HF 655 666 763 15 %

Privat Vest HF 1055 919 896 -3 %

St. Olavs Hospital HF 1203 1577 1966 25 %

Helse Nord-Trøndelag HF 424 511 662 30 %

Helse Møre og Romsdal HF 833 911 1136 25 %

Vestre Viken HF 2203 2211 2553 15 %

Lovisenberg diakonale sykehus AS 675 666 787 18 %

Diakonhjemmet sykehus AS 368 387 509 32 %

Akershus universitetssykehus HF 2743 2899 3878 34 %



  

Antall avviste henvisninger. Kilde NPR

Sykehuset Innlandet HF 1581 1663 2001 20 %

Sykehuset Østfold HF 1667 1661 1990 20 %

Sørlandet sykehus HF 1643 1806 2080 15 %

Sykehuset i Vestfold HF 1519 1546 1793 16 %

Sykehuset Telemark HF 815 915 1109 21 %

Oslo universitetssykehus HF 963 1101 1404 28 %

Sum 26 184 27 968 33 624  

Økning   7 % 20 %  

Antall avviste henvisninger 2019 2020 2021
Endring i prosent
2019-2020

Endring i prosent
2020-2021

Finnmarkssykehuset HF 55 78 92 42 % 18 %

Universitetssykehuset
Nord-Norge

129 119 166 -8 % 39 %

Nordlandssykehuset HF 303 341 387 13 % 13 %

Helgelandssykehuset HF 92  66 119 -28 % 80 %

Helse Stavanger HF 604 532 659 -12 % 24 %

Helse Fonna HF 115 192 311 67 % 62 %

Helse Bergen HF 872 652 806 -25 % 24 %

Helse Førde HF 39 29 64 -26 % 121 %

Privat Vest HF 150 155 191 3 % 23 %

St. Olavs hospital HF 319 376 370 18 % -2 %

Helse Nord-Trøndelag HF 211 152 109 -28 % -28 %

Helse Møre og Romsdal HF 470 431 484 -8 % 12 %

Vestre Viken HF 669 757 904 13 % 19 %

Lovisenberg diakonale sykehus
AS

226 91
62

-60 % -32 %



Utviklingen i antall avviste henvisninger varierer mye mellom foretakene. Prosentvis endring fra 2020 til 2021
varierer fra en nedgang på 32 prosent til en økning på 121 prosent. For noen av foretakene er det likevel små tall
som gir store prosentvise utslag.

Antall og andel ikke-rett til helsehjelp i BUP 2019, 2020, 2021. Kilde NPR.

Utviklingen i tallene på nyhenviste fra 2020 til 2021 viser at veksten vi så i starten av fjoråret, har fortsatt. Totalt
for hele landet har nyhenvisningene økt med 21 prosent. Variasjonen i økningen er stor, fra 10 prosent ved

Diakonhjemmet sykehus 0 0 6    

Akershus universitetssykehus HF 857 831 765 -3 % -8 %

Sykehuset Innlandet HF 393 326 481 -17 % 48 %

Sykehuset Østfold HF 619 576 658 -7 % 14 %

Sørlandet sykehus HF 428 469 680 10 % 45 %

Sykehuset i Vestfold  288 387 371 34 % -4 %

Sykehuset Telemark HF 131 121 217 -8 % 79 %

Oslo universitetssykehus HF 456 437 486 -4 % 11 %

Sum  7426 7118 8388 -4 % 18 %



Finnmarkssykehuset HF til 34 prosent ved Akershus Universitetssykehus. Antallet ikke-rett til helsehjelp har også
økt med 1270 barn og unge som har et hjelpebehov, men andelen av disse, målt mot antall nyhenviste, har
likevel hatt en marginal nedgang fra 20,3 prosent til 20 prosent.

Tallene som viser utvikling i henvisningsgrunn er hittil upubliserte tall fra Norsk pasientregister (NPR). Det
påpekes fra NPR at en del av henvisningene mangler henvisningskode (rundt 25 prosent av henvisningene).
Dette har likevel vært relativt stabilt i hele perioden. Utviklingen for enkelte grupper er også bekreftet med andre
kvalitative kilder, og NPR mener derfor tallene gir et godt bilde av situasjonen.

Utvikling i antall nyhenviste per diagnose - depresjon 13-15 år



Utvikling i antall nyhenviste per diagnose - depresjon 16-17 år

Utvikling i antall nyhenviste per diagnose - spiseforstyrrelse 13-15 år



Utvikling i antall nyhenviste per diagnose - spiseforstyrrelse 16-17 år

Dataene viser at økningen vi så i nyhenviste med mistanke om spiseforstyrrelser og depresjon har fortsatt. I
tillegg til disse diagnosene, er det identifisert en økning i koden "Mistanke om ADHD". Her har det vært en vekst i
alle aldersgrupper fra 6 til 18 år. Mistanke om ADHD kan inkludere problemstillinger knyttet til utfordringer i
følelsesreguleringen hos barn og unge. Tallene trenger derfor ikke bety at flere har fått ADHD, men er likevel en
indikator på at flere barn har fått det vanskeligere.



Utvikling i antall nyhenviste med mistanke om ADHD 6-12 år

Utvikling i antall nyhenviste med mistanke om ADHD 13-15 år



Utvikling i antall nyhenviste med mistanke om ADHD 16-17 år

Data fra brukerorganisasjonene
Lavterskeltilbudene opplever også fremdeles vekst i antallet henvendelser – både for individuelle samtaler og
chattetjenester. Eksempelvis viser tall fra Rådgivning Om Spiseforstyrrelser (ROS) at veksten de så fra 2019 til
2020 har fortsatt også gjennom 2021. For individuelle samtaler er det en vekst på 43 prosent fra 2020 til 2021, og
chat har økt med 35 prosent.



Utvikling i henvendelser fra 2018 – 2021. Kilde ROS.
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For barna, ungdommene og unge voksne som trenger helsehjelp, er det viktig at vi har kapasitet i tjenestene for
både rask og god hjelp. Det er vårt klare inntrykk at både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten
gjør sitt ytterste for å møte behovene.

Vi vurderer økt fare for pasientsikkerheten i situasjonen tjenestene står i nå. Med bakgrunn i sikkerhetsteori, tall
og innhentede beskrivelser, ser vi at presset på helsetjenesten øker risikoen i pasientbehandlingen på flere
måter.  

Mindre tid pr. pasient – forløp strekkes ut i tid, og det er ikke tilstrekkelig hyppighet i konsultasjonene. Det
kan også være en risiko at hver pasient får færre konsultasjoner enn behovet tilsier.
Press på utskriving – pasientbehandling kan bli avsluttet for tidlig.
Press på å overføre pasienter som fyller 18 år til psykisk helsevern for voksne. Overganger innebærer en
risiko. 
Lengre ventetid – barn og unge kan bli sykere mens de venter på hjelp. 
Mindre fleksibilitet i tilbudet – de som ikke kan nyttiggjøre seg av standardtilbudet faller ut av behandling.
Mindre ressurser til ettervern – økt risiko for tilbakefall og "svingdørspasienter".
Manglede kapasitet til foreldreveiledning og -støtte. 

Det er også flere forhold som påvirker kapasitet og kvalitet.

Større press på hver enkelt behandler/spesialist i spesialisthelsetjenesten.
Slitne medarbeidere - mange søker seg til arbeidsplasser med mindre press.
Vanskeligere å beholde spesialisert og kompetent personell, særlig psykologspesialister og leger.
Rekrutteringsutfordringene som var der før pandemien i spesialisthelsetjenesten, er forsterket.
Medarbeidere i spesialisthelsetjenesten har kortere fartstid, antall erfarne spesialister pr. nyansatt er
redusert.
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Vi har gjennom pandemien fått bevist at det finnes vilje og evne til omstilling, både i helsetjenesten og andre
samfunnssektorer. En krise kan være en gyllen mulighet til å tenke nytt. Hva som blir den nye normalen er det
enda ingen som vet. Tjenestene er inne i en krevende fase, men det ligger også et mulighetsrom her, og vi
ønsker å løfte fram tre budskap. 

Måling av effekt
Å bruke kvantitative mål for å si noe om kvalitet har begrensninger. Aktivitetstall fra tjenestene gir ikke alene et
fullstendig bilde av risikoen for barn og unge, men det er ofte aktivitetstall som blir brukt i oppfølgingen av
helsetjenesten. Hvorvidt barn og unge som mottar behandling faktisk blir bedre og kommer seg videre i livet, er
viktig å følge med i tillegg til venteliste- og aktivitetstall.

Forutsigbarhet
Den økte tilstrømningen til psykiske helsetjenester for barn og unge som vi ser, vil ikke være over straks
samfunnet går tilbake til en normalsituasjon. I tiden som kommer er det viktig at helse- og omsorgstjenesten
skaper forutsigbare rammer, setter inn tilstrekkelige ressurser og bygger kompetanse og kunnskap. Det økte
presset på tjenestene vil bestå også etter pandemien. Det økte antallet barn og unge som har utviklet alvorlig
psykisk lidelse under pandemien, vil ha behov for tjenester over lang tid. 

En sammenhengende tjeneste?
Mange tiltak er satt i verk, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene for å kompensere for manglende
sammenheng i tjenestene, og for å tette gapet mellom de to nivåene. Men den store diskusjonen er likevel ikke
tatt. Ville det være mulig å innføre et mer integrert system, uten de overgangene som et tonivå-system
innebærer?
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Vi har brukt , og beskrivelser og data fra Regionale helseforetak,data fra Norsk Pasientregister (NPR)
Helseforetak, utvalgte kommuner og bruker- og pårørendeorganisasjoner.

I begynnelsen av februar (2022) ble data for antall nyhenviste pasienter og avviste henvisninger for barn og unge
hentet ut fra NPRs månedlige ventelistestatistikk på helsedirektoratet.no. Data er hentet ut fra grunnlagsdata på
avdelingsnivå. Vi har gjort et utvalg på "gruppe 7 Øvrige psykiatriske avdelinger" (kode 71, 75, 76 og 77) for å
finne data for aldersgruppen 0-18 år.
I tillegg forespurte vi NPR om oppdaterte tall for antall henviste ut fra ulike henvisningsgrunner. Dataene vi mottok
er hittil ikke publisert av NPR, men vi har fått tillatelse til å benytte dataene.

I midten av februar (2022) hadde vi tre separate møter med spesialisthelsetjenesten, utvalgte kommuner og
bruker- og pårørendeorganisasjoner. På forhånd hadde vi bedt dem forberede beskrivelser av hvordan de
opplevde situasjonen for barn og unge nå, sammenlignet med situasjonen på samme tid i 2021. Vi inviterte til en
dialog rundt følgende spørsmål:

Er det områder/tema Ukom nå bør løfte fram gjennom en nasjonal situasjonsbeskrivelse av risiko knyttet til
barn og unge som har det vanskelig psykisk?
Er det innspill til nasjonale tiltak som kan bidra til å møte eventuelle utfordringer i tiden fremover?
Er det annet som er viktig å løfte frem i forhold til arbeid med barn og unge innen psykisk helse, sett fra
deres perspektiv?

Svarene som ble gitt på disse spørsmålene, samt data som er overlevert fra bruker- og
pårørendeorganisasjonene, er utgangspunktet for statusrapporten vår.
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