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Statistikk fra spesialisthelsetjenesten – Avdeling helseregistre 

 
Type data Aktivitetsdata 
Sektor Psykisk helsevern for voksne (PHV) og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB) 

Periode 2. tertial 2019 
Register Norsk pasientregister 
Dato publisert 25.10.2019 

 

 
 
Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
 
Hovedtall for 2. tertial 2019 med endring fra 2. tertial 2018 
 

• Nesten 127 000 personer fikk helsehjelp innen psykisk helsevern for voksne, det var en 
økning på 2,1 prosent fra året før. Det er en økning i antall oppholdsdøgn og i polikliniske 
kontakter.  

• Over 28 500 personer mottok helsehjelp innen TSB, det var en økning på 0,2 prosent fra året 
før. Her er det en nedgang i oppholdsdøgn og en økning i polikliniske konsultasjoner. 

 
 
Notatet viser aktivitetstall for de åtte første månedene i 2019 fra sykehus og institusjoner innen 
psykisk helsevern for voksne (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Private 
avtalespesialister er ikke inkludert. 
 
Rapporteringsenhetene gjør etterregistrering og korreksjoner på datagrunnlaget i løpet av året, 
tallene som presenteres i notatet må derfor anses som foreløpige. Tallene kan komme til å 
avvike fra kommende publikasjoner vedrørende aktiviteten i 2019. 
 
For flere detaljer om datagrunnlag og definisjoner viser vi til vår rapport Aktivitetsdata for psykisk 
helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) (IS-2819). 
 
Omlegging til innsatsstyrt finansiering (ISF) trådde i kraft 1. januar 2017. Dette gjelder for 
poliklinisk behandling innen psykisk helsevern (både voksne og barn og unge) og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling. I den polikliniske behandlingen skilles det derfor ikke lenger mellom 
refusjonsberettigete og ikke-refusjonsberettigete polikliniske kontakter. Her presenteres de 
polikliniske kontaktene som enten direkte eller indirekte.  
 
Psykisk helsevern for voksne 
Nesten 127 000 pasienter fikk helsehjelp i psykisk helsevern for voksne de åtte første månedene 
i 2019. Dette er en økning på 2,1 prosent fra tilsvarende periode i 2018.  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/aktivitetsdata-for-psykisk-helsevern-for-voksne-og-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/aktivitetsdata-for-psykisk-helsevern-for-voksne-og-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling
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Tabell 1: Nasjonale og regionale nøkkeltall, 2. tertial 2019, med prosentvis endring fra samme periode i 2018. Psykisk 

helsevern for voksne. 

  
Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord 

Kun FBV-
avtale 

Landet 

  
Antall 

Endring 
(%) 

Antall 
Endring 

(%) 
Antall 

Endring 
(%) 

Antall 
Endring 

(%) 
Antall 

Antall 
Endring 

(%) 

Pasienter 70 139 4,0  25 066 0,4  20 069 0,3  12 919 1,0  113 126 824 2,1  

Utskrivninger 19 641 1,6  8 222 0,1  5 062 2,3  4 069 1,3  66 37 060 1,4  

Oppholdsdøgn 389 185 3,4  153 125 -1,8  79 668 -2,3  68 665 -3,3  11417 702 060 1,1  

Dagbehandling 4 518 15,9  5 002 -17,5   30 -90,1  431 27,9  0 9 981 -5,8  

Polikliniske 
kontakter 

691 255 3,7  225 207 -1,0  175 951 -0,5  99 397 -1,6  0 1 191 810 1,7  

- Direkte 543 842 4,7  182 600 0,9  145 091 0,8  82 331 0,1  0 953 864 2,9  

- Indirekte 147 413 0,1  42 607 -8,5  30 860 -6,0  17 066 -8,9  0 237 946 -3,0  

 

Det var en økning i antall utskrivninger fra døgnopphold, og en økning i antall oppholdsdøgn 
sammenliknet med året før. Dette skyldes i all hovedsak en prosentvis større økning i Helse Sør-
øst enn i de andre helseregionene som hadde en nedgang i antall oppholdsdøgn. 
Dagbehandlingen reduseres, men det et ulik registreringspraksis av denne helsehjelpen. Den 
polikliniske behandlingen skal skilles fra dagbehandlingen (som i større grad er et 
aktiviseringstilbud) dersom dette skjer på samme dag. I tillegg er volumet lite for dagbehandling, 
og dermed blir de prosentvise utslagene større. 
 
Antall polikliniske konsultasjoner øker også, men det er en nedgang i indirekte kontakter. Direkte 
polikliniske kontakter er behandling hvor pasienten og/eller pårørende er fysisk til stede.  
Nye rapporteringskrav knyttet til ISF-regelverket kan påvirke tallene. Et usikkerhetsmoment er at 
krav om registrering av et vesentlig omfang av P-takstkoder er fjernet i ISF-regelverket for 2018, 
jamfør avsnitt 2.4 i Grunnlagsdokumentet Takstkodekrav fjernes eller erstattes i noen tilfeller av 
nasjonale særkoder.  
 
Med indirekte kontakter menes det aktivitet der pasienten ikke er fysisk til stede. Eksempler på 
dette er telefonsamtaler og møter mellom fagpersoner. 

 
Avgrensing av psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
Som tidligere er psykisk helsevern voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling sektordelt ut 
fra en inndeling som SSB har utarbeidet i samarbeid med de regionale helseforetakene. Dette er 
samme inndeling som Helsedirektoratet anvender i SAMDATA-analysene. Noen pasienter har 
samtidige rus og psykiske lidelser (ROP-lidelser) der pasientene enten får behandling innen TSB 
eller innen psykisk helsevern for voksne. Inndelingen er basert på organisasjonsstruktur, og her 
vil pasienter som får rus- og avhengighetsbehandling ikke nødvendigvis motta denne i TSB-
sektoren. Inndelingen av TSB og psykisk helsevern voksne er nærmere omtalt i årsrapporten for 
2018 (IS-2819). 
 

 
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
 
28 500 pasienter fikk helsehjelp innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling årets åtte første 
måneder. Dette er en økning på 0,2 prosent fra tilsvarende periode i 2018.  
 

  

https://helsedirektoratet.no/Documents/Finansieringsordninger/Innsatsstyrt%20finansiering%20(ISF)%20og%20DRG-systemet/ISF%202018/ISF%202018%20-%20Endringer%20og%20%C3%B8vrig%20grunnlag%20for%20regelverket.pdf
https://helsedirektoratet.no/Documents/Finansieringsordninger/Innsatsstyrt%20finansiering%20(ISF)%20og%20DRG-systemet/ISF%202018/ISF%202018%20-%20Endringer%20og%20%C3%B8vrig%20grunnlag%20for%20regelverket.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/aktivitetsdata-for-psykisk-helsevern-for-voksne-og-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling
https://www.helsedirektoratet.no/rapporter/aktivitetsdata-for-psykisk-helsevern-for-voksne-og-tverrfaglig-spesialisert-rusbehandling
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Tabell  2: Nasjonale og regionale nøkkeltall 2. tertial 2019, med prosentvis endring fra samme periode i 2018. TSB 

  
Helse Sør-Øst Helse Vest Helse Midt-Norge Helse Nord 

Kun FBV-
avtale 

Landet 

  
Antall 

Endring 
() 

Antall 
Endring 

() 
Antall 

Endring 
() 

Antall 
Endring 

() 
Antall 

Antall 
Endring 

() 

Pasienter 18 329 0,7  5 895 0,6  2 820 1,4  1 695 -7,2  127 28 544 0,2  

Utskrivninger 5 250 -4,2  1 940 2,0  1 397 2,5  949 9,3  209 9 745 -0,8  

Oppholdsdøgn 240 596 -1,7  69 913 -3,6  43 266 -2,7  33 148 1,5  11 245 398 168 -3,3  

Dagbehandling 868 5,7  1 197 -30,6  498 -60,0  9 0,0  0 2 572 -32,3  

Polikliniske 
kont. 
akter 

219 283 4,9  134 885 1,8  31 605 5,7  12 740 -11,2  0 398 513 3,3  

- Direkte 150 122 2,9  104 566 9,0  19 234 8,6  6 978 -14,4  0 280 900 5,0  

- Indirekte 69 161 9,4  30 319 -17,3  12 371 1,6  5 762 -6,9  0 117 613 -0,5  

 
Det er en reduksjon i antall utskrivninger fra døgnopphold, og reduksjon i antall oppholdsdøgn 
sammenliknet med 1. tertial 2018. Som for psykisk helsevern for voksne reduseres 
daghandlingen innen TSB. Det er usikkerhet rundt registreringspraksis i dagbehandling kontra 
registering av polikliniske kontakter. Også for TSB er volumet lite, og de prosentvise utslagene 
blir dermed større. 
 
De direkte polikliniske konsultasjonene øker med 5 prosent landet sett under ett.  Se ellers 
forklaring under psykisk helsevern for voksne. Den indirekte polikliniske behandlingen har en 
liten nedgang. 
 
Rapporteringsenhetene i TSB-sektoren i Helse Midt-Norge har skiftet datasystem, og skal nå 
rapportere under tilhørende helseforetak. Et visst forbehold må derfor tas mht. tolkning av 
tallene. 
 
 
Fritt behandlingsvalg 
Fritt behandlingsvalg (FBV) er enheter som ikke har avtale om leveranse av helsehjelp med noe 
regionalt helseforetak, men som er leverandør i godkjenningsordningen Fritt behandlingsvalg. All 
aktivitet fra enheter som både har avtale med regionalt helseforetak, og er med i 
godkjenningsordningen Fritt behandlingsvalg, ligger i respektive regioner. Det betyr at kolonnen 
«Kun FBV» ikke beskriver all aktivitet i godkjenningsordningen FBV.  
 
Rapportering av pasientens situasjon ved behandlingsstart for TSB 
I tillegg til rapportering av ordinær aktivitet, skal behandlingsstedene som tilbyr tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling rapportere egen melding (situasjonsdata) som inneholder 
opplysninger om pasientens livssituasjon ved oppstart av behandlingen. Dette skal rapporteres 
både fra TSB-enheter som kun tilbyr rusbehandling, og fra enheter innen TSB-sektoren som er 
organisert sammen med psykisk helsevern og voksne. 
 
Kartleggingen skal omfatte rusmiddel- og medikamentbruk, fysisk og psykisk helse, boforhold, 
graviditet og antall barn under 18 år i samme boenhet, der opplysningene baseres på pasientens 
egenvurdering. Store offentlige helseforetak som tilbyr TSB har dessverre lav kompletthet i 
rapportering av situasjon ved behandlingsstart. For de private behandlingsstedene er 
komplettheten langt bedre. 
 
Rapportering av fødselsnummer 
 
For både psykisk helsevern voksne og TSB var det en høy kompletthet i rapportering av 
fødselsnummer (henholdsvis 99,9  og 100,0 ). Dette gir et meget godt utgangspunkt for å 
beregne antall pasienter. 


