
Høringsuttalelse fra plasstillitsvalgte i FO, Den N orske Legeforeningen og 
Norsk psykologforening i psykisk helsevern for barn  og unge 

 angående Utviklingsplan for Helse Møre og Romsdal HF – i planperioden 2019 
– 2022 og framtidsutsikter mot 2035 

 
 
1.) Barn og unges psykiske helse som prioritert område? 
 
Regjeringen har varslet en nasjonal opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse som 
skal være ferdig i 2018. 
 
I Oppdragsdokument fra 10.01.2017 er det slått fast at Helse Midt-Norge RHF skal prioritere 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. (side 2).  
Dette er presisert på side 4:  
«Det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
enn for somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og 
unge skal prioriteres innen psykisk helsevern. Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, 
kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes 
utenfor), årsverk (helseforetak og "private institusjoner med oppdragsdokument") og aktivitet 
(polikliniske konsultasjoner).» 
 
I utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal er denne satsingen fraværende. Psykisk 
helsevern ikke er nevnt under satsingsområdene for utviklingsplanen (side 9):  
 
«Prioriterte satsingsområder i føretaksperspektivet 
Føretaksperspektivet handlar om dei utviklingsområda føretaket ser på tvers av klinikkar og som 
føretaket ønskjer å satse på. Desse vart definert i styringsgruppa i møte 2. mai og 6. juni 2017:  

• Pediatri  
• Bygningsmessig utviklingsplan (vert ferdigstilt i 2018)  
• PET2  
• PCI3 (januar 2018)  
• Desentralisering av tenestetilbod inklusiv avtalespesialistar  
• Operasjonsrobot (2018)» 

 
Innspill: Utviklingsplanen bør harmoniseres med oppdragsdokumentet og følgende 
satsingsområde tas inn i utviklingsplanen:  

• Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og unge 
 
 
Psykisk helsevern for barn og unge er organisert under klinikk for kvinner, barn og ungdom. 
Når det gjelder satsingsområder internt i klinikken så er psykisk helsevern for barn og unge 
nevnt med tre punkt (side 85 i nyeste versjon av planen): 
 

• «Utvikle kompetanse og kapasitet ved sengeposten i psykisk helsevern for barn og unge.  
• Fysisk slå saman familieeininga og akutteininga, for å sikre eit meir samanhengande tilbod 
for dei mest alvorleg sjuke pasientane og familiane.  
• Sikre rekruttering og stabilisering av diagnoseansvarleg personale (legar og psykologar) i 
psykisk helsevern for barn og unge. «  

 



Satsingsområdene er lite ambisiøse og inspirerende, faglige satsinger er fraværende. Målet 
som er definert i oppdragsdokument til Helse Midt Norge er imidlertid en klar definert vekst i 
gjennomsnittlig ventetid, kostnader, årsverk og aktivitet. Dette finner vi ikke igjen i 
utviklingsplanen. Nedenfor argumenteres det for flere satsingsområde, disse er oppsummert 
ved enden av dokumentet.  
 
 
 
2.) Sammenslåing av familieeininga (familieseksjonen) og akutteininga (UPS) 
 
Familieseksjonen og UPS er de to døgnseksjonene hvor poliklinikkene kan henvise barn og 
unge med alvorlige psykiske tilstander som ellers må kjøpes utenfor HMR. Dette kan gjelde 
pasienter med bipolare tilstander, spiseforstyrrelser og psykosetilstander.  
Familieseksjonen i Molde er en seksjon som er veldreven og har fungert stabilt over lang tid. 
Det har ikke vært rekrutteringsvansker som i mange andre seksjoner. En fysisk sammenslåing 
av familieseksjon og UPS, som vi antar vil skje ved en flytting av familieseksjonen fra Molde 
til Ålesund, vil i realiteten føre til at man vil må bygge opp et nytt fagmiljø i Ålesund.  
 
Innspill: Familieseksjonen og UPS har ulike roller og dette ønskes stedlig bevart (for å 
sikre videreføringen av kompetansen) men med et mer samordnet tilbud.  
 
 
 
 
3.) Utvikle kompetanse og kapasitet ved sengepostene i psykisk helsevern for barn og 
unge 
UPS er en svært viktig sengepost som bør stabiliseres/ styrkes til 2 psykologspesialister og 2 
barne- og ungdomspsykiatere. Dette for å sikre et fagmiljø med god diagnostisk kompetanse 
og for å sikre gode behandlingsprosesser med de alvorligste tilstandene; spiseforstyrrelser, 
psykose og bipolare tilstander. 
 
Innspill: Sengeposten UPS bør ha 2 overleger og 2 psykologspesialister. 
 
 
 
4.) Rekruttering og stabilisering av diagnoseansvarleg personale (legar og 
psykologar). 
Personell i fremtidens BUP må gjenspeile utviklingen av tilstander i barnebefolkningen. 
Utviklingen mot mer spesifikk kompetanse på utredning og behandling mot mer spesifikke 
tilstander er økende. Dette krever en større andel av ansatte med diagnose- og 
behandlerkompetanse. Rekruttering av diagnoseansvarlige spesialister gjøres i praksis ved 
intern opplæring over 7-10 år. Innleie av spesialister er svært kostbart og destabiliserende.  
 
Innspill: Dersom foretaket ikke kan/vil konkurrere på lønnsbetingelser bør det 
vektlegges andre faktorer for å rekruttere og beholde fagfolk, som faglige 
utviklingsmuligheter og stimulerende fagmiljø. Det bør fortsatt legges til rette for 
spesialiseringsløp og det bør legges opp til at å kunne ta etterutdannelser. 
 
 
 



5.) Bygge opp og beholde tverrfaglig kompetanse på spesialistnivå 
Diagnoseansvarleg personale er sentrale i psykisk helsevern for barn og unge og flere 
seksjoner har store utfordringer med rekruttering av disse. Tjenestene er i midlertid 
tverrfaglige og det er i perioder også utfordringer med rekruttering og stabilisering av andre 
faggrupper med klinisk spesialisering som pedagoger, sosionomer, barnevernspedagoger, 
sykepleiere og fysioterapeuter. Vi må ta vare på den biopsykososiale forståelsen som 
tverrfagligheten skal representere. Klinisk spesialisering er langvarig (ofte 3 år), kostbar og 
tilbys av få arbeidsgivere utenom sykehusene. Vi opplever at når høyskoleutdannete med 
klinisk spesialisering slutter så er det ofte motivert ut i fra betydelig høyre lønn hos 
kommunale arbeidsgivere. Dette er en utfordring for kompetansenivået og arbeidsmiljøet.  
 
Innspill: På sikt harmonisering av lønnsforskjellene mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunale tjenester når det gjelder høyskoleutdannete med klinisk spesialisering. 
 
 
 
6.) Når tar helsevesenet innover seg at fysisk og psykisk helse henger sammen og 
påvirker hverandre? 
Etablering av ny barneavdeling i SNR er en glimrende mulighet for å tenke nytt. Bør fagfolk 
med kompetanse innen psykisk helse inn i barneavdelingen? Og hvordan kan vi få økt 
somatisk kompetanse innen psykisk helsevern? Nærmere samarbeid med barnevern bør også 
være med i planene. Disse barna kan ha særlige hjelpebehov på grunn av den aktuelle 
situasjonen og fordi omsorgssituasjonen kan ha vært mangelfull over tid. 

 
Innspill: Videreutvikle samhandlinga mellom psykisk helsevern for barn og unge og 
pediatri, både ved nye SNR og med pediatri i Ålesund.  
 
 
 
7.) Pakkeforløp, effektivisering av behandlingstilbud og forløp.  
Det er fra nasjonalt hold bestemt at de første pakkeforløp skal innføres i psykisk helsevern for 
barn og unge fra 2018. Vi stusser over at dette tema ikke er nevnt bland satsingsområdene. 
 
Innspill: Innføring av pakkeforløp som satsingsområde. Økt fokus på 
gruppebehandling, korttidsbehandling (boosterbehandling) og nettbaserte 
behandlingsformer. 
 
 
 
8.) Effektivisering av dokumentasjonskrav 
Utfylling og skåring av kartleggingsskjema foregår fortsatt manuelt og binder mye resurser 
blant merkantilt personell.  
 
Innspill:  
Overgang til nettbaserte løsninger for testing og kartleggingsskjemaer (f. eks. 
Checkware og DAWBA) 
 
 
 



 
9.) Generalistmodellen vs spesialiserte tilbud til de mest alvorlige pasientene 
Utviklingsplanen nevner i denne sammenhengen kun psykoseteam, mens avdelingens 
kompetanseplan også satser på spesialiserte tilbud ved spiseforstyrrelse og 
personlighetsforstyrrelse. Vi er enig i at generalistmodellen bør bestå og at spesialiserte tilbud 
kommer i tillegg. Vi ser imidlertid ikke for oss hvordan dette skal lykkes innenfor dagens 
rammer. Utvikling og vedlikehold av kompetanse er en stor utfordring med den store 
turnoveren som vi har i BUP. Psykose, personlighetsforstyrrelser og spiseforstyrrelser er 
sjeldne tilstander og det må også satses på nødvendig kompetanse når det gjelder traumer og 
posttraumatiske reaksjoner, tilknytning og tilknytningsbrudd, barn av psykisk syke og 
rusmiddelavhengige foreldre, volds- og risikovurdering. I denne sammenhengen er også 
familieterapeuter en viktig gruppe, som nevnt i avdelingens kompetanseplan («Spisset 
familieterapikompetanse skal i denne planperioden utvikles til bidrag i tverrfaglig behandling 
av spiseforstyrrelser og psykose.»). 

En funksjonsdeling som er antydet i utviklingsplanen vil kreve at svært syke pasienter må 
reise langt, noe som vi er skeptisk til. 

Innspill: Utviklingsplanen og kompetanseplanen bør harmoniseres, og spesialiserte 
tilbud ved spiseforstyrrelse og personlighetsforstyrrelse tas inn som satsingsområder. 
Slike kompetanseløft bør følges av øremerkete midler. Dette vil også være et insentiv for 
å rekruttere og beholde fagkompetanse (se punkt 4). Funksjonsdeling mellom 
seksjonene når det gjelder slik spisskompetanse er vi skeptisk til. Det bør vurderes om et 
samarbeid med voksenpsykiatri kan sikre mer desentraliserte tjenester, se punkt 10 
under.  
 
 
 
10.) Samarbeid med voksenpsykiatri om de mest alvorlige tilstander som psykose, 
personlighetsforstyrrelse og spiseforstyrrelse 
Disse tilstandene er relativt sjeldne, men svært ressurskrevende. Det er dyrt å bygge opp og 
vedlikeholde kompetanse, når vi samtidig får for lite mengdetrening.  
 
Innspill: Vurdere oppbygging av spesialiserte team for psykose, 
personlighetsforstyrrelse og spiseforstyrrelse i samarbeid mellom psykisk helsevern for 
barn og unge og psykisk helsevern for voksne.  
 
 
 
Tilsatte ved alle poliklinikkene og døgnavdelingane ønsker å gjøre en god jobb og strekker 
seg langt til det beste for pasientene. Vi ønsker å være løsingsorienterte, men ser samtidig at 
det vil være store vansker med og få løst alle oppgaver på ein god måte innan for de 
økonomiske rammene vi nå har, der vi opplever ingen reel vekst og høgare arbeidskrav.  

 
 
 



Oppsummert foreslår vi følgende satsingsområder for Psykisk helsevern for barn og 
unge  
 

• Utvikle kompetanse og kapasitet ved sengepostene i psykisk helsevern for barn og unge. 
Sengeposten UPS bør ha 2 overleger og 2 psykologspesialister. 

• Sikre eit meir samanhengande tilbod for dei mest alvorleg sjuke pasientane og familiane.  

• Sikre rekruttering og stabilisering av diagnoseansvarleg personale (legar og psykologar) i 
psykisk helsevern for barn og unge både i sengepostene og poliklinikkene.  

• Familieseksjonen og UPS har ulike roller og dette ønskes stedlig bevart (for å sikre 
videreføringen av kompetansen) men med et mer samordnet tilbud.  

• Dersom foretaket ikke kan/vil konkurrere på lønnsbetingelser bør det vektlegges andre 
faktorer for å rekruttere og beholde fagfolk, som faglige utviklingsmuligheter og 
stimulerende fagmiljø. Det bør fortsatt legges til rette for spesialiseringsløp og det bør 
legges opp til at å kunne ta etterutdannelser. 

• På sikt harmonisering av lønnsforskjellene mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunale tjenester når det gjelder høyskoleutdannete med klinisk spesialisering. 

• Innføring av pakkeforløp. Økt fokus på gruppebehandling, korttidsbehandling 
(boosterbehandling) og nettbaserte behandlingsformer. 

• Legge til rette for korttidsbehandling, gruppebehandling og nettbasert behandling.  

• Videreutvikle samhandlinga mellom psykisk helsevern for barn og unge og pediatri, både 
ved nye SNR og ved sykehuset i Ålesund.  

• Utviklingsplanen og kompetanseplanen bør harmoniseres, og spesialiserte tilbud ved 
spiseforstyrrelse og personlighetsforstyrrelse tas inn som satsingsområder i tillegg til 
psykoseteam. Slike kompetanseløft bør følges av øremerkete midler. Dette vil også være 
et insentiv for å rekruttere og beholde fagkompetanse. Funksjonsdeling mellom 
seksjonene er vi skeptisk til. Et samarbeid med voksenpsykiatri bør vurderes, se under.  

• Vurdere oppbygging av spesialiserte team for psykose, personlighetsforstyrrelse og 
spiseforstyrrelse i samarbeid mellom psykisk helsevern for barn og unge og psykisk 
helsevern for voksne.  

• Overgang til nettbaserte løsninger for testing og kartleggingsskjemaer (f. eks. Checkware 
og DAWBA). 

 

 

 
 
Når en ser på kapasitetsutregning fra dagens situasjon (s. 121 i utviklingsplan) og fram 
til 2035 så stiller vi oss kritiske til at kapasitetsutregning er basert på dagens situasjon 
og ikke på befolkningsgrunnlaget. Slik vil en videreføre en allerede skjevfordeling av 
ressurser mellom helseforetakene i Midt Norge. 
 
Alle innspill går på psykisk helsevern for barn og unge. 



På side 121 i Utviklingsplan under tabell 4.14 står følgende figur: 

 

 

En kan ut i fra dette regne seg fram til prosentvis fordeling: 

Kapasitet 2015 

(beregnet St. Olav HMR HF HNT HMN 

Senger 38 % 33 % 29 % 100 % 

Dagplasser 100 % 0 % 0 % 100 % 

Polikliniske plasser 52 % 33 % 15 % 100 % 

 

I vedlegg til utviklingsplan «Framskriving og kapasitetsberegning 2015 til 2022 og 2035» 

heretter omtalt som «Framskriving» tas det utgangpunkt i dagens situasjon mtp aktivitet. Se 

«tabell 6-6 Aktivitet og dekningsgrad i % pr HF og bostedsområde for PHV barn og unge, 

poliklinikk og dagbehandling». Prosentvis fordeling mellom HF stemme omtrentlig med 

prosentvis fordeling i «tabell 4.14» fra «Utviklingsplan» med prosentvis fordeling mellom HF i 

«tabell 6-5 og 6-6» i «Framskriving og kapasitetsberegning 2015 til 2022 og 2035». U.t. 

opplever derfor at framskrivingen av ressurssituasjon tar utgangspunkt i dagens 

ressurssituasjon og ikke hvert enkelt sitt HF sitt «sørge for»-ansvar basert på befolkningstall. 

Om en går ut i fra befolkningstall er HMR ufordelaktig fordelt. Dette viser tabellen under: 

 

 
St.Olav HMR HF MNT HMN 

Befolkning 2015 0-17 år (tall hentet 

fra Tabell 5-1 Framskriving) 
66 202  57 602  30 654  154 458  

Prosentvis fordeling av befolkning 43 % 37 % 20 % 100 % 

Fordeling av 24 senger basert på % 

fordeling av befolkning 
10,3 9,0 4,8 24 

Senger: Kapasitetsutrekning i 

utviklingsplan  
9,0 8,0 7,0 24 



Senger: Avvik mellom fordeling 

basert på befolkning og fordeling 

basert på utviklingsplan (negative 

tall betyr mindre kapasitet i 

utviklingsplan i forhold til hva en 

skulle hatt basert på folketall) 

 

-1,3 -1,0 2,2   

Senger: Prosentvis avvik mellom 

kapasitet i utviklingsplan og 

kapasitet basert på befolkning i 

forhold til utviklingsplan (negative 

tall betyr mindre kapasitet i 

utviklingsplan i forhold til hva en 

skulle hatt basert 

-14 % -12 % 32 %   

Fordeling av 151 polikliniske plasser 

basert på % fordeling av befolkning 

64,7 56,3 30,0 151 

Polikliniske plasser: 

Kapasitetsutregning i utviklingsplan 

78 50 23 151 

Polikliniske plasser: Avvik mellom 

fordeling basert på befolkning og 

fordeling basert på utviklingsplan 

(negative tall betyr mindre 

kapasitet i utviklingsplan i forhold 

til hva en skulle hatt basert på 

folketall) 

13,3 -6,3 -7,0 

  

Polikliniske plasser: Prosentvis 

avvik mellom kapasitet i 

utviklingsplan og folketall i forhold 

utviklingsplan 

17 % -13 % -30 % 

  

 

Det framgår av tabellen over at HMR er svært ufordelaktig fordelt når det gjelder senger og 

polikliniske plasser i forhold til folketall. HMR «mangler» 1 seng (12% av dagens situasjon) og 6,3 

polikliniske plasser (13 % av dagens situasjon). St. Olav har 1 dagplass som ikke er tatt med her. Om 

denne dagplassen teller som en sengeplass «mangler» St.Olav bare 0,3 senger.  

 

HMR «lekker» ubetydelig til andre HF. 

«Tabell 6-6 Aktivitet og dekningsgrad» i «Framskriving 2015 til 2022 og 2035», viser at HMR 

mtp døgnopphold «lekker» ingen pas. til andre HF. «Tabell 6-6 Aktivitet og dekningsgrad» i 

«Framskriving 2015 til 2022 og 2035» viser også at HMR lekker lite mtp. poliklinisk aktivitet til 

andre helseforetak. Det er snakk om en totallekkasje (tatt høyde for pas. både inn og ut av 

HMR) på (797+4-85-24)=692. I forhold til den totale polikliniske kapasitet i HMR utgjør dette 

(692/48 712)=1,4%. Denne byrden er det st.Olav som i desidert størst grad bærer. 



«Lekkasjen» av pas. til St.Olav veier på ingen måte opp den manglende polikliniske 

kapasiteten som nevnt over. 

 

Framskriving basert på dagens skjevfordeling er meningsløs. 

Tabellene under viser at framskriving av kapasitet basert på dagens situasjon vil sedimentere 

HMR sin ufordelaktige fordeling av ressurser i forhold til folketall. 

 

 

St Olav HMR HNT HMN 

Befolkning 2035 0-17 år(tall hentet 

fra Tabell 5-1 Framskriving) 
74 403     59 812    32 432  166 647  

Prosentvis fordeling av befolkning 45 % 36 % 19 % 100 % 

Fordeling av 21 senger basert på % 

fordeling av befolkning 
9,4 7,5 4,1 21 

Senger: Kapasitetsutrekning i 

utviklingsplan  
8,0 7,0 6,0 21 

Senger: Avvik mellom fordeling 

basert på befolkning og fordeling 

basert på utviklingsplan (negative 

tall betyr mindre kapasitet i 

utviklingsplan i forhold til hva en 

skulle hatt basert på folketall) 

-1,4 -0,5 1,9   

Senger: Prosentvis avvik mellom 

kapasitet i utviklingsplan og 

kapasitet basert på befolkning i 

forhold til utviklingsplan  (negative 

tall betyr mindre kapasitet i 

utviklingsplan i forhold til hva en 

skulle hatt basert på folketall) 

-17 % -8 % 32 %   

Fordeling av 151 polikliniske plasser 

basert på % fordeling av befolkning 

92,9 74,7 40,5 208 

Polikliniske plasser: 

Kapasitetsutregning i utviklingsplan 

111 66 31 208 



Poliklinikk: Avvik mellom fordeling 

basert på befolkning og fordeling 

basert på utviklingsplan (negative 

tall betyr mindre kapasitet i 

utviklingsplan i forhold til hva en 

skulle hatt basert på folketall) 

18,1 -8,7 -9,5 

  

Poliklinikk: Prosentvis avvik 

mellom kapasitet i utviklingsplan 

og kapasitet basert på befolkning i 

forhold til utviklingsplan  (negative 

tall betyr mindre kapasitet i 

utviklingsplan i forhold til hva en 

skulle hatt basert på befolkning) 

16 % -13 % -31 % 

  

 


