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RESSURSINNSATS 
 
Driftsutgifter 

 Innen barne- og ungdomspsykiatri hadde Helse Vest en høyere vekst fra 2002-2003 
enn landsgjennomsnittet – hhv 13,3 og 8,4 prosent. Helse Vests driftsutgifter pr 
innbygger til barne- og ungdomspsykiatri ligger imidlertid fortsatt under 
landsgjennomsnittet (82 prosent av landsgjennomsnittet) 

 Innen voksenpsykiatri ligger driftsutgiftene på landsgjennomsnittet (97 prosent) og 
Helse Vest hadde svakere vekst enn landsgjennomsnittet (hhv 0,5 og 2,5 prosent) 

 
Personellinnsats 

 Helse Vest hadde en høyere vekst i årsverk innen både voksen- og barne- og 
ungdomspsykiatri enn landsgjennomsnittet. For barn og unge 6,1 vs 3,5 prosent. For 
voksne 3,8 vs 1,9 

 Helse Vest synes å ha kommet lengre i å utjevne forskjeller i personellinnsats mellom 
helseforetakene enn de øvrige regionale helseforetakene 

 
Døgnplasser 

 Helse Vest har en økning på 10,2 prosent i antall døgnplasser til barn og unge, noe 
som er over landgjennomsnittet på 8,0. Helse Vest har fortsatt den laveste 
døgnplassdekningen (2,2 plasser pr 10 000 innbygger vs 3,1 i landsgjennomsnitt) 

 Helse Vest har en noe mindre reduksjon i antall døgnplasser til voksne enn 
landsgjennomsnitt (-2,6 vs -2,7 prosent). Helse Vest har fortsatt en høyere 
døgnplassdekning enn landet for øvrig (17,2 plasser pr 10 000 innbygger vs 15,2) 

 
BRUK AV BEHANDLINGSTJENESTER 
 
Dekningsgrad barn og unge 

 I 2003 fikk 2,5 prosent av alle under 18 år et behandlingstilbud i Helse Vest. Dette var 
en større økning fra 2002 enn landsgjennomsnitt (11,0 vs 8,6 prosent). Helse Vest har 



fortsatt den laveste dekningsgraden av regionene (2,5 vs 3,1 prosent i 
landsgjennomsnitt) 

 
Bruk av tjenester voksne 

 Helse Vest hadde en utvikling av bruk av tjenester til voksne som lå på 
landsgjennomsnitt; en økning av antall døgnopphold (6,6 prosent), en nedgang i antall 
oppholdsdøgn (-4,6 prosent) og en økning i antall polikliniske konsultasjoner (15,3 
prosent).  

 Antall døgnopphold og oppholdsdøgn pr 10 000 innbygger lå fortsatt over 
landsgjennomsnitt (hhv 107 og 121 prosent av landsgjennomsnittet). Antall 
polikliniske konsultasjoner pr 10 000 innbygger er lavest av regionene (87 prosent av 
landsgjennomsnitt)  

 
KAPASITETSUTNYTTING 
 
Kapasitetsutnytting barn og unge 

 Helse Vest har en mer positiv utvikling enn landsgjennomsnittet på de fleste 
indikatorer på kapasitetsutnytting: Tiltak pr fagårsverk (24,2 vs 16,8 prosent endring 
fra 2002-2003), tiltak pr pasient (16,6 vs 13,4 prosent) og pasienter pr fagårsverk (6,6 
vs 2,9 prosent endring). Det er imidlertid bare på tiltak pr pasient at nivået i Helse 
Vest ligger over landsgjennomsnitt. 

 
Kapasitetsutnytting i døgninstitusjoner for voksne 

 Helse Vest har den høyeste beleggsprosenten av regionene (91 vs 87 prosent i 
landsgjennomsnitt). 

 Utskrevet pr årsverk er 3,3 i Helse Vest og 3,2 i landsgjennomsnitt. Helse Vest har 
hatt en litt svakere utvikling enn landet for øvrig (5,1 vs 6,0 prosent endring fra 2002 – 
2003) 

 
Kapasitetsutnytting i poliklinikker for voksne 

 Polikliniske konsultasjoner pr fagårsverk er 367 i Helse Vest og 378 i 
landsgjennomsnitt. Helse Vest har hatt en svakere utvikling enn landet for øvrig (4,2 
vs 7,5 prosent endring fra 2002 – 2003) 

 
TVANG 
Rapportering av tvang og frivillighet er fortsatt mangelfull ved enkelte institusjoner. I Helse 
Vest RHF har vi data om dette frå alle aktuelle institusjoner. 

 
Det har på landsbasis vært en nedgang i bruk av tvang i henvisning til sjukehus og DPS med 
henholdsvis 2 og 1 prosentpoeng. Helse Vest har en tilsvarende utvikling, men har høyere 
andel tvang for begge kategorier.  En må imidlertid ta forbehold om sammenliknbarheten 
fordi ikke alle institusjoner har rapportert. 
 
 
 


