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Rapport fra prosjekt ’Gjennomgang av akuttfunksjonene 
2006’ 

1. Innledning og prosjektbeskrivelse 
Sosial- og helsedirektoratet fikk i oppdrag å gjennomføre et prosjekt i samarbeid med 
de regionale helseforetakene. Prosjektet skulle omhandle en gjennomgang av 
akuttpsykiatriske funksjoner for voksne jf bestillerdokumentet til de regionale 
helseforetakene for 2006 og tildelingsbrev 2006 til Sosial- og helsedirektoratet. 
Kapasiteten i akutt-tjenesten skulle gjennomgås for å sikre at tilgjengelighet og 
kvalitet blir ivaretatt i akutte situasjoner. Prosjektets oppgaver: 

• Gjennomgå akuttfunksjonene i HF der det regelmessig er overbelegg eller 
pasienter skrives ut for tidlig pga plassmangel.  

• Vurdere behovet for nye døgnplasser sammen med andre tiltak.  
 

Departementet ba om en rapport innen 1. mai som viser en samlet oversikt over tiltak 
som settes i verk for å løse situasjonen, herunder planlagte nye døgnplasser.  

Prosjektbeskrivelse 
Regelmessig og høyt overbelegg ved voksenpsykiatriske akuttenheter kan være et 
uttrykk for at det er behov for flere døgnplasser eller at andre deler av akuttkjeden 
ikke fungerer. Overbelegg som mål på akuttjenestens funksjon kan imidlertid ikke stå 
alene, men må sees i sammenheng med andre kapasitetsdata samt en kvalitativ 
vurdering av et HFs samlede akuttfunksjoner. I prosjektet er det derfor ønskelig å se 
akuttfunksjonene i en helhet der akuttkjeden består av fastlege, legevakt, DPS og 
akutte døgnplasser på sykehus. Det er også ønskelig å se på hvilke andre deler av 
tjenesteapparatet som kan virke inn på akuttfunksjonene. 
 
Det er parallelt også ønskelig å få en gjennomgang av akuttfunksjonene i 
helseforetak hvor det ikke er overbelegg. Alle helseforetakene er således medtatt i 
prosjektet. 

Mål og aktiviteter i prosjektet 
Det overordende målet er å sikre at alle innbyggere, uansett bosted, har 
tilgjengelighet til tjenester i psykisk akutte situasjoner. Aktivitetene kan oppsummeres 
som følgende:  

• Kartlegge hvor i akuttkjeden eller andre deler av tjenestetilbudet det finnes 
brister i de helseforetak der akuttavdelingene er belastet med uhensiktsmessig 
høyt belegg eller skriver ut pasienter for tidlig.1  

• Kartlegge akuttkjeden i helseforetak hvor det ikke er overbelegg som grunnlag 
for eventuell læring og erfaringsoverføring 

• Helseforetak der akuttkjeden pr. i dag ikke fungerer tilfredsstillende foreslår og 
lager plan for gjennomføring av lokalt tilpassede tiltak som sikrer 
velfungerende akuttkjeder.  

                                            
1 Det ble av flere prosjektdeltakere påpekt at overbelegg ikke alltid er en god indikator ift kapasitet, da 
noen voksenpsykiatriske akuttenheter har vedtatt en øvre grense for belegg og skriver ut pasienter for 
å holde denne grensen. 



Prosjekt ’Gjennomgang av akuttfunksjonene 
Rapport fra Sosial- og helsedirektoratet 

 4

• En rent tallmessig kartlegging av lignende format som kartleggingen av 
akuttfunksjonene i 2005 skal inngå i prosjektet. Tallmaterialet kommenteres i 
en kvalitativ vurdering av de samlede akuttfunksjonene i hvert helseforetak. 

 
Prosjekt ’Gjennomgang av akuttfunksjonene ble gjennomført i to faser. Første fase 
dreide seg om den tallmessige kartleggingen av kapasitet, ressurser m.v. HFene 
rapporterte på skjemaer spesielt utarbeidet for prosjektet (Se vedlegg 1a og 1b). I 
andre fase av prosjektet svarte prosjektdeltakere fra hvert HF på spørsmål om 
forhold som påvirker akuttfunksjonene (se vedlegg 2 for kvalitative spørsmål). 
Resultatene fra den tallmessige kartleggingen og svarene på de kvalitative 
spørsmålene ble rapportert fra hvert HF (se vedlegg 3 for felles rapporteringsmal). 
Det vises i øvrig til prosjektplan (vedlegg 4). 

2. Rapportering fra kartlegging av kapasitet, belegg og 
samarbeidsrutiner 2006 
 
I samarbeid med seniorforsker Torleif Ruud ved Sintef Helse og prosjektdeltakerne 
ble det utarbeidet to skjemaer for rapportering på kapasitet, gjennomstrømning, 
samarbeid og bemanning ved sykehus og DPS. (vedlegg 1a og 1b) 
 
Variabler i den tallmessige kartleggingen 
Kapasitet og tilgjengelighet ved voksenpsykiatriske akuttenheter på 
sentralsykehusnivå ble forsøkt kartlagt gjennom rapportering om antall plasser, 
beleggsprosent, oppholdstid, antall utskrivningsklare pasienter og samarbeidsavtaler. 
Ut ifra en hypotese om at kapasitet og kompetanse ved DPSene virker inn på presset 
ved voksenpsykiatriske akuttenheter ved sykehus ble bemanning og 
akutt/krisefunksjoner ved DPS kartlagt. Etter sterkt ønske fra prosjektdeltagerne ble 
det også spurt om tilbud til pasienter med primært rusrelaterte lidelser. 
 
Merknader til tallmaterialet 
HFene ble bedt om å oppgi antall døgnplasser i voksenpsykiatriske akuttenheter på 
sentralsykehusnivå. Voksenpsykiatriske akuttenheter ble definert som ’enheter som i 
hovedsak mottar pasienter til øyeblikkelig hjelp, jfr. lov om spesialisthelsetjeneste § 
3-1, annet ledd.’ Det er grunn til å tro at de HFene har definert akuttenhet på 
forskjellige måter og det er derfor viktig å se antall akuttplasser i sammenheng med 
det totale antall døgnplasser på sentralsykehusnivå innen psykisk helsevern.  
 
Grunnet tidspress melder mange HF om noe mangelfull kvalitetssikring av tallene. 

Sammendrag fra tallmessig kartlegging 2006 
• Antall akuttplasser pr 100.000 (18 år og over) varierer fra 72 til 37 og ligger i 

gjennomsnitt på 21 plasser pr 100.000. Det er ikke like stor variasjon mellom 
HFene når det gjelder antall døgnplasser totalt. Gjennomsnitt er der 68 plasser 
pr 100 000.  

• Tallmaterialet viser en viss samvariasjon mellom antall akuttplasser og 
størrelsen på opptaksområdet samt mellom antall akuttplasser og 
budsjettstørrelse (kr. pr innbygger)  

                                            
2 Organiseringen av akuttilbudet (med psykiatrisk akuttmottak) i Helse Bergen gjør at antall 
akuttplasser i regionen er dårlig egnet for sammenlinkning med andre HF 
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• Det er ikke systematiske sammenhenger mellom antall akuttplasser pr 
100.000 og andre kvantitative mål (belegg, oppholdstid, antall innleggelser, 
ressurser og etablerte akuttfunksjoner ved DPSene). Se notat fra Sintef, 
vedlegg 5. 

• De fleste HF oppgir mye etablert samarbeid. 
 
Det at resultatene fra den tallmessige kartleggingen ikke viser sammenhenger 
mellom variablene kan tyde på at det er andre ting enn det vi har målt som henger 
sammen med tilgjengelighet i akutte situasjoner. Lokale vurderinger må derfor 
tillegges stor betydning. 

3. RHFenes rapporter og Sosial- og helsedirektoratets vurdering 

3.1 Helse Nord RHF 
Helse Nord vedtok å begrense prosjektet til å innlemme de to helseforetak som er 
tillagt regionale akuttfunksjoner innen psykisk helsevern, Nordlandssykehuset HF 
(inkl Salten psykiatriske senter) og Universitetssykehuset i Nord-Norge HF (inkl 
Psykiatrisk Senter for Tromsø og Karlsøy)3. Øvrige sykehus- og DPS-funksjoner i 
regionene ble ikke kartlagt i prosjektet. De voksenpsykiatriske akuttenhetene i Helse 
Nord er i en spesiell situasjon da de samarbeider med DPS i andre helseforetak.4 

Helse Nord RHFs oppsummering  
Universitetssykehuset Nord-Norge rapporterer belegg på 93% i måleperioden, 
Nordlandssykehuset rapporterer 111%. Begge sykehusene har færre antall 
akuttplasser og sykehusplasser totalt enn landsgjennomsnittet. Rapporteringen fra 
Helse Nord RHF kan oppsummeres som følgende: 
 
Manglende kapasitet og gjennomstrømning på voksenpsykiatriske akuttenheter 
Kartlegging av antall pasienter innlagt ved akuttpsykiatriske enheter viser at begge 
sykehus har stort overbelegg. Overbelegg oppstår av på bakgrunn av rekke ulike 
årsaksforhold og er et uttrykk for at tjenestetilbudet ikke fungerer tilfredsstillende på 
flere områder og nivåer. Overbelegg har også sammenheng med for få akuttplasser i 
forhold til landsgjennomsnittet. Årsaken til overbelegg må dog kunne tilskrives en mer 
sammensatt årsakssammenheng. For lite kapasitet ved sentralsykehusenes 
akuttenheter, mangelfull tilgang til medisinskfaglig kompetanse ved DPSene, ulike 
kulturer og tradisjonen for samarbeid, ulike foretak, og kommuner som ikke som ikke 
kan tilby tilfredsstillende tilbud utgjør noen av årsakene til denne mangelfulle 
pasientflyten.  
 
Fra UNN og NLSH rapporteres det om utskrivningsklare pasienter som oppholder i 
akuttenhetene i avventing annen tjenestetilbud. I det aktuelle tidsrom kartleggingen 
ble gjennomført er omtrent 30 % av antall plasser ved de akuttpsykiatriske enheter 
opptatt av pasienter som venter på utskrivning til annet tjenestetilbud, enten innenfor 
                                            
3 Viser til brev fra Helse Nord, vedlegg 6. 
4 Nordlandssykehuset har foruten Salten psykiatriske senter 6 andre DPS å forholde seg til. Noen av 
disse hører til Hålogalandsykehuset og Helselandssykehuset. Universitetssykehuset Nord-Norge har 
foruten Psykiatriske senter for Troms og Karlsøy 6 DPS å forholde seg til. Noen av disse har 
tilhørighet i Helse Finnmark HF og Hålogalandsykehuset HF. Prosjektlederne i UNN HF og NLSH HF 
har således kommentert forholdene i DPS og kommuner de samarbeider med på generelt grunnlag.  
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det psykisk helsevern på DPS-nivå, eller i regi av kommunale helse- og 
sosialtjenesten. Kartlegging viser at gjennomstrømning av pasienter til ønsket 
behandlingsnivå og mellom ulike behandlingsnivå ikke fungerer tilfredsstillende. Vi 
konkluderer med for mange pasienter oppholder seg unødvendig lenge på et for høyt 
behandlingsnivå og opptar plass for andre som trenger akuttplasser.  
 
Mangelfullt utbygde DPS 
Mange pasienter blir innskrevet og innlagt uten at de har gått veien om DPS-nivået. 
Mange fastleger henviser direkte til sentralsykehuset.  
 
Primærhelsetjeneste,- mangel på tilbud i kommunene 
Mange kommuner sliter med etableringen av tilrettelagte boligtilbud for mennesker 
med behov for omfattende og sammensatte bestandsbehov. Også etablering av 
tilrettelagte arbeidsplasser/sysselsettingstiltak er vanskelig å gjennomføre, spesielt i 
de minste kommuner.  
 
Tilbud til pasienter med primært rusrelaterte lidelser 
Tilbudet til pasienter med primært rusrelaterte lidelser er ikke tilstrekkelig utbygget. 
Rusplan er under utarbeidelse og vil bli lagt frem for styret i Helse Nord RHF i juni 
2006. 

Konklusjoner og tiltak Helse Nord RHF 
Med bakgrunn i gjennomført kartlegging og vurderinger, samt Helse Nord RHFs 
vedtatte tiltaksplan for psykisk helsevern 2005 – 2015, foreslås gjennomføring av 
ulike tiltak. 
 
Tiltak som kan gjennomføres innenfor eksisterende rammer 

• I tiltaksplanen for Helse Nord fastslås det behovet for justering av kursen for 
utviklingen av Distriktspsykiatriske sentra. Helse Nord RHF har 
bestillerdokument 2006 til Helseforetakene gitt foretakene i oppdrag om å 
innen utgangen av 2006 utarbeide plan for helhetlig samordnet 
behandlingstilbud ved DPSene i foretakets ansvarsområde. Planen skal 
beskrive de forhold som ligger til rette for at foretaket kan utvikle et 
desentralisert tjenestetilbud innenfor et allmennpsykiatrisk behandlingstilbud 
på DPS-nivå og synliggjøre hindringer og begrensninger for at DPSene kan 
ivareta oppgaver og funksjoner knyttet til tilgjengelighet og åpningstider 
utenom normal arbeidstid.  

• Utvikle telepsykiatri som alternativ kommunikasjonsform. 
• Bidra til økt målrettet kompetanseutvikling i kommunene. 
• Helse Nord RHF må i større grad engasjeres i arbeidet med etablering av 

felles prosedyrer for samarbeid og samhandling mellom sykehusene og 
DPSene om innleggelse og utskrivnings av pasienter ved akuttenheter.  

• Med bakgrunn i tilsynssak fra Helsetilsynet i Finnmark mot Helse Nord RHF, 
har Helse Nord bedt alle helseforetak å redegjøre for bakvaktordninger ved 
DPSene. Det viser seg at det ved flere DPSer med døgnavdelinger ikke er 
legespesialist tilgjengelig utenom normal arbeidstid. I noen tilfeller er det 
inngått avtaler med kommunale legevaktordninger om ettermiddagen og 
natten. Det ikke avklart om en slik ordning er i samsvar med kravet om 
forsvarlighet jfr. helsepersonelloven. 
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Kostnadskrevende tiltak som er i gangsatt eller gjennomføres på sikt i henhold til 
vedtatt tiltaksplan 2005 – 2015: 
 

• Styrking av ledelsesnivå frem til 2015. Ledelsen for DPS står foran en 
krevende omstilling og det er behov for å styrke ledelsen kompetanse. 

• Videreføring av rekrutteringstiltak for legespesialister innenfor barne- og 
ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri. Disse rekrutteringstiltak er nå gjort om til 
permanente tiltak 

• Etablering av rekrutteringstiltak psykologspesialister tilsvarende 
rekrutteringstiltak for legespesialister. 

• Etablering av flere stillingsressurser rus/psykiatri til BUP, årlig opptrapping. 
• Etablering av flere stilingsressurser rus/psykiatri til VOP, årlig opptrapping. 
• Styrking av fag- og forskningsavdelingene i Tromsø og Bodø. 
• Etablering av flere akuttplasser ved sykehusene i Tromsø og Bodø. 

 
Kostnadsramme for 2007 for disse tiltak er beregnet til 39 mill kr. 

Sosial- og helsedirektoratets vurdering og tilråding 
Helseforetakene som er kartlagt har færre akuttplasser pr 100 000 innbygger enn 
landsgjennomsnittet. Sosial- og helsedirektoratet slutter seg til Helse Nords 
vurderinger og forslag med ett forebehold. 
 
Direktoratet mener at de deltagende HFene i Helse Nord har gjort en god og grundig 
vurdering av akuttjenesten i sin region og lagt fram adekvate forslag til tiltak for å 
sikre en god akuttjeneste. Sosial- og helsedirektoratet mener imidlertid at det er en 
svakhet at ikke alle HF og DPS i regionen har vært trukket inn i kartleggingen. 
 
Når det gjelder forslaget om å øke antallet voksenpsykiatriske akuttplasser ved 
Nordlandssykehuset mener Sosial- og helsedirektoratet andre tiltak HFet peker på 
bør prøves ut før opprettelse av nye døgnplasser. Dette gjelder særlig styrking av 
DPSene. Herunder tilfredsstillende bemanning i.f.t. lege- og psykologspesialister 
samt effektiv utnyttelse av allerede eksisterende personell, etablering av ambulante 
akuttjenester og andre tiltak som gjøre det mulig å ivareta akutte henvendelser (også 
utenfor ordinær kontortid), samt oppbygging av dagbehandling og døgnavdelinger 
som kan ta i mot pasienter utenom ordinære ventelister. Dersom det vurderes at 
disse tiltakene ikke gir tilfredsstillende tilgjengelighet og kapasitet i akutte situasjoner 
kan det vurderes å opprette flere akuttplasser ved Nordlandssykehuset. Dette er i 
tråd med forslaget i Nordlandssykehusets rapport. 
 
En del av tiltakene skissert av HFene er ikke eksplisitt omtalt i RHFets rapport. 
Direktoratet forutsetter at nødvendige tiltak iverksettes. Helse Nord RHF bør gis i 
oppdrag å rapportere på gjennomføring av de framlagte tiltakene gjennom det 
ordinære rapporteringssystemet for RHFene. 

3.2 Helse Midt-Norge 
I Helse Midt-Norge ble alle sykehus og DPS kartlagt foruten Stjørdal DPS og 
Kolvereid DPS. 
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Helse Midt-Norges oppsummering 
I Helse Midt-Norge rapporterer St. Olavs Hospital om beleggsprosent på 94 i 
måleperioden. Helse Sunnmøre HF rapporterer om beleggsprosent på 101.   
 
Sentralsykehus 
Alle helseforetakene rapporterer om et kvalitativt bra akuttpsykiatritilbud på 
sykehusnivå. Det rapporteres om noe kort liggetid og at ikke alltid riktig pasient får 
det riktige tilbudet.  
 
DPS 
Fortsatt gjenstår det en del arbeid i Midt-Norge med å definere klare opptaksområder 
for DPSene og sykehusene slik at alle innbyggere i regionen både har et DPS og et 
sykehus det sogner til. DPSene er fortsatt under utvikling og trenden er at de i 
framtiden i enda større grad vil avlaste akuttpsykiatrien på sykehusnivå ved 
etablering av ambulante tjenester samt oppretting av egne kriseplasser.  
 
Primærhelsetjenesten 
Flere DPSer og sykehusenheter rapporterer om utskrivningsklare pasienter. Gode 
kommunale tjenester med tilrettelagte boliger, tilrettelagte aktiviteter og god 
medisinsk oppfølging er nødvendig for å få til godt fungerende behandlingskjeder.  
 
Tilbud til pasienter med primært rusrelaterte lidelser 
I Helse Midt-Norge er det etablert et eget rusforetak som har et samlet ansvar for 
rustjenestene i regionen. Svært mange pasienter med psykiske lidelser har 
tilleggsproblemer med rusmisbruk, og denne kombinasjonen er økende. Det et tett 
samarbeid mellom psykisk helsevern og rustjenesten i konkrete pasientsaker, men 
det oppleves å være noe uklare grenser og ansvarsforhold mellom psykisk helsevern 
og rustilbudet. 
 
Konklusjoner og tiltak Helse Midt-Norge RHF 
Helse Midt-Norge er midt inne i en prosess der en ser nærmere på fordelingen av 
ressurser mellom helseforetakene i regionen, og der en ser nærmere på 
ressursandelen anvendt på psykisk helsevern innen det enkelte foretaket. Med 
bakgrunn i til dels store forskjeller vil det skje en omfordeling av ressursene i 
regionen i løpet av de kommende årene. HMN-RHF håper at en også på nasjonalt 
plan gjennomfører tilsvarende prosess slik at de historiske skjevhetene i ressursbruk 
pr befolkningsenhet anvendt i spesialisthelsetjenesten/psykisk helsevern blir utjevnet.  
 
Arbeidet med akuttpsykiatrien i regionen har avdekket ulikheter i tilbudet innen 
regionen. Noen beskriver ikke å ha problemer med for tidlige utskrivninger eller 
overbelegg, mens andre beskriver å ha dette til en viss grad. Foretakene som 
beskriver å ha slike utfordringer har utarbeidet egne planer for å utbedre forholdene, 
og HMN-RHF vil følge opp denne saken i forhold til det enkelte foretaket. Kort 
oppsummert kan konklusjonen av dette prosjektarbeidet samles i følgende 
prikkpunkter: 
 

• Det må gjøres nærmere analyser av de kvantitative tallene internt i regionen 
da noen av dagens tall beheftes med usikkerhet. 
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• HMN foretar med bakgrunn i denne utredningen og i andre data en 
ressursallokering regionalt for å utjevne historiske forskjeller i ressursbruken til 
psykisk helsevern i det enkelte foretaket.  

• Det enkelte helseforetak rapporterer ikke om vesentlige problemer innen 
akuttpsykiatrien mtp overbelegg og for tidlig utskrivning. 

• Alle helseforetakene er opptatt av helheten i behandlingskjeden, og ikke bare 
antall sengeplasser i akuttpsykiatrien. Dvs. at problemer på ett område 
kanskje løses best ved å styrke et annet område. 

• Det rapporteres ikke om behov for flere sengeplasser eksplisitt i 
akuttpsykiatrien. 

• Fokus de neste årene må være bedring av akutt-/krisetilbudet i DPS inkl 
ambulante tilbud. 

• En må se nærmere på grensesnittet mellom psykisk helsevern og 
rusbehandling Midt-Norge for å avklare ansvar og roller ift pasienter med 
samtidige psykiske lidelser og rusproblemer. 

• Et godt samarbeid mellom de ulike aktørene i hele behandlingskjeden er en 
forutsetning for et effektivt og kvalitativt godt akuttpsykiatrisk tilbud. 

• HMN vil i dialog følge opp helseforetakenes egne forslag til tiltak, samt 
iverksette våre egne forslag til tiltak. 

Sosial- og helsedirektoratets vurdering og tilråding 
Direktoratet mener at Helse Midt-Norge RHF og HFene stort sett har gjort en god og 
grundig vurdering av akuttjenesten i sin region og lagt fram adekvate forslag til tiltak 
for å sikre en god akuttjeneste. Sosial- og helsedirektoratet slutter seg til Helse Midt-
Norges vurderinger og forutsetter at tiltak i vedtatte planer fullføres. 
 
Helse Sunnmøre HF har betydelig færre døgnplasser i akuttenhet og sykehus totalt 
enn landsgjennomsnittet. Helseforetaket rapporterer likevel ikke å ha problemer med 
kapasitet og tilgjengelighet. Sosial- og helsedirektoratet anbefaler at 
akuttfunksjonene i helseforetaket vurderes på nytt etter at den iverksatte 
omorganisering av akuttfunksjonene er ferdigstilt. 
 
Helse Nordmøre og Romsdal peker på behov for tiltak ift bygningsmessige forhold 
samt økt bemanning på DPS. De rapporterer å ikke kunne gjennomføre dette 
innenfor eksisterende rammer. Sosial- og helsedirektoratet forutsetter at Helse Midt-
Norge RHF vil komme tilbake til dette spørsmålet. Helse Midt-Norge RHF bør gis i 
oppdrag å rapportere på gjennomføring av de framlagte tiltakene gjennom det 
ordinære rapporteringssystemet for RHFene. 

3.3 Helse Vest RHF 
I Helse Vest deltok alle DPS og sykehus. Helse Bergen HF rapporterer stort 
overbelegg; 123%. Helseforetakets samlede antall døgnplasser i sykehus ligger 
under landsgjennomsnittet. 

Samlet vurdering og forslag til tiltak: 
 
Tre av fire HF har tilfredsstillende akuttfunksjoner 
Gjennomgangen har for Helse Vest vist at akutt-tilbudet i hovedsak fungerer 
tilfredsstillende innen tre av helseforetakene i den forstand at det ikke er regelmessig 
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overbelegg eller at pasientene skrives ut for tidlig på grunn av mangel på 
døgnplasser i akuttenhetene. Utfordringen i disse helseforetakene er ikke knyttet til 
kapasitet i form av døgnplasser i akuttenhetene men andre sider ved tilbudet. 
 
Rapporterte problemområder i Helse Bergen HF  
I Helse Bergen er forholdene ikke tilfredsstillende. Foretaket har slitt med overbelegg 
og ustrakt bruk av korridorsenger over mange år. Det er også satt inn mange tiltak for 
å bedre situasjonen men effekten av tiltakene har ikke vært tilstrekkelig til å 
kompensere for økningen i antall henvisninger. I forbindelse med varsel om pålegg 
og senere pålegg om å rette forholdene gitt til Helse Vest RHF i mars 2005, ble det 
laget en ny handlingsplan. Hovedelementene i handlingsplanen er: 
 

• etablering av flere aktive behandlingsplasser ved DPS-ene 
• utvikling akutt ambulerende team 
• utvikling av bedre rutiner for overføring mellom enheter 
• samarbeid om utskrivning med kommunene 
• overføring av utskrivningsklare pasienter 

 
Situasjonen er bedret de siste to årene men er fortsatt ikke tilfredsstillende. Årsaken 
oppfattes imidlertid ikke å være generell mangel på plasser i akuttenhetene. 
Problemene er først og fremst knyttet til disse tre forholdene som henger sammen: 
 

• Mange pasienter forblir liggende i akuttenhetene som følge av at andre 
sykehusenheter og DPSene ikke er i stand til å motta pasientene. 

• Det er ikke tilstrekkelig kompetanse ved DPSene slik at disse samlet fungerer 
som aktive behandlings- og rehabiliteringstilbud med allmennpsykiatriske 
tjenester. 

• Det er mange utskrivningsklare pasienter særlig i DPSene som venter på 
tilbud i kommunene. 

 
Fra Helse Vests side vil hovedutfordringen fremover på denne bakgrunn ikke være 
knyttet flere akuttplasser men å styrke andre sider ved tjenestetilbudet.  
 
Mangelfullt utbygde DPSer 
DPSene må settes i stand kompetansemessig til å overta flere allmennpsykiatriske 
oppgaver fra sykehusene, også stor grad av øyeblikklig hjelp. Det krever mer 
personell og særlig flere legespesialister. Utdanning og rekruttering av 
legespesialister vil således være en særlig prioritert oppgave. Dette vil også gjelde 
private DPS som Helse Vest RHF har avtale med.  
 
Primærhelsetjenesten,- mangel på boliger og bemanning 
I forhold til primærhelsetjenesten er det viktig at kommunene settes i stand til å gi 
tilbud til utskrivningsklare pasienter. Det er en særlig utfordring i Bergensområdet. I 
tråd med at Bergen kommune ferdigstiller flere bofelleskap i 2006 og 2007 er det 
forventet at mange pasienter kan overføres.  
 
Mangel på tilbud til pasienter med primært rusrelaterte lidelser 
Det fremgår av kartleggingen at pasienter med primært rusrelaterte lidelser i noen 
grad innlegges i akuttpostene i psykisk helsevern og beslaglegger kapasitet. Det bør 
bygges ut bedre kapasitet innen tverrfaglig spesialisert behandling for 
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rusmiddelsmisbruk slik at pasienter i større grad kan mottas til avrusning og 
stabilisering her og at pasienter som er ferdig utredet innen psykisk helsevern kan 
overføres til egnet tilbud innen tverrfaglig spesialisert tilbud for rusmiddelmisbruk når 
dette er riktig tilbud. 
 
Oppsummert bør hovedtiltakene rette seg mot: 
 

• styrking av DPSene med personell og kompetanse 
• utdanning av flere legespesialister/psykiatere 
• styrke tilbudet innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk 
• utvikling av bedre tjenestetilbud i kommunene 
• overføring av pasienter som er utskrivningsklare og bør få et kommunalt tilbud 

 
Mye av det pågående utviklingsarbeidet understøtter disse hovedtiltakene. Det vil 
imidlertid også være behov for en ressursmessig styrking og særlig tiltak for å styrke 
utdanningskapasiteten for legespesialister. 

Sosial- og helsedirektoratets vurdering 
Direktoratet mener at Helse Vest og HFene har gjort en god og grundig vurdering av 
akuttjenesten i sin region og lagt fram adekvate forslag til tiltak for å sikre en god 
akuttjeneste. Sosial- og helsedirektoratet slutter seg til Helse Vest RHFs vurderinger.  
 
Helse Vest har særlig trukket fram problemene i Helse Bergen i sin vurdering. 
Direktoratet finner at Helse Bergen og Helse Vest RHF legger fram godt begrunnede 
planer for å løse utfordringene som akuttjenesten i helseforetaket står ovenfor. 
 
Et av HFene bemerker at Helse Vest får lavere overføringer enn andre RHFer og at 
dette medfører lavere prosentvis driftstilskudd til HFene i regionen hvilket igjen gir 
seg utslag i de bemanningsnormer ved sykehusets enheter. Sosial- og 
helsedirektoratet merker seg påpekningen, men har på det nåværende tidspunkt 
ingen kommentarer. 
 
Helse Førde HF melder om behov for akuttplasser innen barne- og 
ungdomspsykiatri. Sosial- og helsedirektoratet ber om at Helse Vest RHF følger opp 
ift dette. 
 
Helse Vest RHF bør gis i oppdrag å rapportere på gjennomføring av de framlagte 
tiltakene gjennom det ordinære rapporteringssystemet for RHFene. Direktoratet vil 
særlig vektlegge betydningen av at man nå finner en tilfredsstillende løsning på 
problemene omkring akuttjenestene i Helse Bergen. Videre vil direktoratet be om at 
gjennomføring av de foreslåtte tiltakene i Helse Bergen blir rapportert halvårlig. 

3. 4 Helse Sør RHF 
I Helse Sør ble alle sykehus og DPS kartlagt, men ikke alle HF har akuttfunksjoner. I 
Helse Sør rapporterer Sykehuset Telemark om gjennomsnittlig belegg på 142% i 
måleperioden.  
 
Oppsummering og konklusjoner 
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• De foreløpige tallmessige oppsummeringene viser ingen entydige 
sammenhenger mellom ”Antall akuttplasser”, ”Antall akuttplasser pr. 100.000 
innbyggere”, ”Beleggsprosent”, ”Antall innleggelser pr. 100.000 innbyggere” og 
”Gjennomsnittlig antall liggedøgn på akuttavdeling”., både p.g.a manglende 
entydig definisjon av begrepet ”Akuttplass” og at det er mange ulike forhold 
som påvirker belastningen på akuttplassene (for eksempel det totale antallet 
døgnplasser, arbeidsfordelingen nivåene mellom innen 
spesialisthelsetjenesten og samarbeidet med primærhelsetjenesten).  

• Helse Sør har gjennom sin Plan for psykisk helse, gjort et grunnleggende grep 
for å skape den nødvendige forventning overfor HFene om prioritering mellom 
sykehusfunksjon og DPS-funksjon. Her ble det vedtatt at ressursfordelingen 
mellom DPS og sykehusfunksjonen skal være 50 % / 50 % innen 
opptrappingsperiodens utløp. Likeledes at ressursfordelingen mellom barne- 
og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien skal være hhv. 20 % / 80 %. 

• Helse Sør RHF er av den oppfatning at det sentrale grepet i forhold til 
problematikken rundt overbelegg og for tidlige utskrivninger fra 
akuttavdelingene, er et målrettet fokus på en god og smidig pasientflyt fra 
primærhelsetjeneste, via DPSene, evt. til akuttavdelingen og tilbake til DPS og 
kommunen. Det er viktig å satse på utviklingen av robust bemannede DPS, 
særlig i forhold til psykiatere og psykologspesialister. I tillegg er det også viktig 
å bygge ut akutteam og ambulante tjenester, til også å gi et tilbud på kvelder 
og i helger og høytider. Dette for å sikre tidlig intervensjon ved akutte tilfeller 
og for å redusere behovet for innleggelser. 

• De kvalitative tilbakemeldingene fra HFene i Helse Sør gir et samlet bilde av at 
det er en økende utfordring i forhold til personer med psykisk problematikk og 
samtidig et betydelig rus og avhengighetsproblem. 

• Det er også en samlet tilbakemelding at utskrivninger forsinkes og kompliseres 
av manglende tilbud i kommunene. Særlig gjelder dette behovet for 
forsterkede botilbud.  

• For Sykehuset Telemark HF er det spesiell problematikk rundt pasienter med 
rus og avhengighetsproblematikk. I deres opptaksområde ligger ansvaret for 
behandlingen for denne type pasienter til et større privat tiltak. Sykehuset 
Telemark HF er det eneste HFet i Helse Sør som ikke har det primære 
rusbehandlingstilbudet lagt under seg. Med for dårlig avrusningskapasitet ved 
det private tiltaket, belaster det akuttavdelingen ved Sykehuset Telemark HF. 

• Helse Sør RHF mener at samarbeidet med kommunene er særdeles viktig for 
å få til en god pasientflyt. Helse Sør RHF og KS har derfor utarbeidet en egen 
plan, Helsedialog, for å etablere en bedre strategi for samarbeidet mellom 
kommunene og HFene. 

• Helse Sør mener at det bør settes fokus på kommunenes prioritering av 
forsterkede boliger. Dette er sentralt for at det skal kunne være et best mulig 
pasientflyt og behandlingstilbud for mennesker med psykiske lidelser. 

 
Tiltak foreslått fra HF-nivå som ikke tilrådes fra RHF 
På grunn av stort permanent overbelegg på akuttavdelingen mener Sykehuset 
Telemark HF at det er behov for å øke antall akuttplasser med 10 inkl. plasser for 
dobbeltdiagnose. Helse Sør mener at den pressede situasjon ved Sykehuset 
Telemark HF vil bli løst ved utbyggingen av nye DPS-plasser i 2007 og ved 
samhandling med det private rustilbudet i Telemark og videreutvikling tilbudet til 
rus/avhengighetsbehandlingen i Telemark. 
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Sosial- og helsedirektoratets vurdering 
I Helse Sør er det en rimelig tilfredsstillende situasjon i akuttjenesten med unntak av 
Telemark. De øvrige HFene har en beleggsprosent fra 77 til 91 i 
kartleggingsperioden, mens Sykehuset Telemark har en beleggsprosent på 142. 
 
Direktoratet mener at Helse Sør og HFene har gjort en god og grundig vurdering av 
akuttjenesten i sin region og lagt fram adekvate forslag til tiltak for å sikre en god 
akuttjeneste.  
 
Når det gjelder situasjonen i Telemark så slutter direktoratet seg til vurderingen fra 
Helse Sør mht. hvordan problemene bør løses. Sykehuset Telemark har flest 
sykehussenger pr. 100000 innbyggere i Helse Sør og har samtidig flest 
utskrivningsklare pasienter. Etter direktoratets oppfatning bør det være mulig å gi rom 
for tilstrekkelig akuttkapasitet på sykehusnivå forutsatt at man får til en bedre 
pasientflyt innad i spesialisthelsetjenesten inkl. rusbehandlingstiltakene og overfor 
kommunene. Helse Sør bør imidlertid få et særlig oppdrag med å sikre at 
rusbehandlingstiltakene blir reelt integrert i den samlede spesialisthelsetjeneste, 
herunder at de inngår i en akuttjeneste med høy grad av tilgjengelighet og 
samhandling. 
 
Helse Sør RHF bør gis i oppdrag å rapportere på gjennomføring av de framlagte 
tiltakene gjennom det ordinære rapporteringssystemet for RHFene. I tillegg bør de 
pålegges å gi en halvårlig rapportering for gjennomføring av tiltak vedr. forholdene i 
Telemark.  

3.5 Helse Øst RHF 
I Helse Øst ble alle sykehus og DPS kartlagt. Fire av helseforetakene rapporterer 
belegg over 100% i måleperioden. Dette er Sykehuset Østfold HF (102%), Akershus 
Universitetssykehus HF (119%), Sykehuset Asker og Bærum HF (113%) og 
Lovisenberg Diakonale sykehus (112%). Sykehuset Innlandet HF oppgir belegg på 
96% i måleperioden. Med unntak av Akershus universitetssykehus HF som ligger litt 
under landsgjennomsnittet har ikke disse Helseforetakene et lavt totalt antall 
døgnplasser i sykehus pr 100 000 innbyggere. 
 
Oppsummering og konklusjoner fra Helse Øst RHF 
 
De tallmessige oppsummeringene viser ingen entydige sammenhenger mellom 
kapasitet, beleggsprosent, antallet innleggelser og gjennomsnittelig liggetid. Det 
skyldes sannsynligvis både at det ikke finnes en entydig definisjon av begrepet 
”akuttplass”, og at det er mange forhold som påvirker trykket på akuttavdelingene (for 
eksempel det totale antallet døgnplasser, arbeidsfordelingen nivåene mellom innen 
spesialisthelsetjenesten og samarbeidet med primærhelsetjenesten). Ved flere 
helseforetak/private sykehus er stor forskjell på gjennomsnittlig og median liggetid. 
Dette kan indikere at noen pasienter har svært kort liggetid, mens andre har relativt 
lange opphold. 
 
Fire av helseforetakene/de private sykehusene i Helse Øst har betydelig høyere 
beleggsprosent enn landsgjennomsnittet. Lovisenberg Diakonale Sykehus AS har 
både høy beleggsprosent, lav liggetid og mange innleggelser i forhold til folketallet. 
Diakonhjemmet Sykehus AS har til kontrast både få plasser, lav beleggsprosent og få 
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innleggelser. Sykehuset Østfold HF har både relativt mange akuttplasser, mange 
innleggelser og relativt høy liggetid. Dette tyder på stor ulikhet i praksis; både i 
forhold til behandlingsrutiner, indikasjonsstillinger og samarbeid med 
primærhelsetjenesten. 
 
De påviste forskjellene helseforetakene/de private sykehusene i mellom mht til antall 
innleggelser og liggetider, er i tråd med funnene i tilsvarende gjennomgang som 
Helse Øst gjennomførte ved helseforetakene/sykehusene i hovedstadsområdet i 
2005. Disse forskjellene brukes som en del av grunnlagsmaterialet for det pågående 
arbeidet i helseforetakene/de private sykehusene som tiltak i regional plan for psykisk 
helsevern med å bedre tilgjengeligheten og kapasitetene i akuttkjeden.  
 
Helseforetakene/de private sykehusene vurderer at det er mye å hente på en fortsatt 
gjennomgang av logistikken/ behandlingsflyten mellom sentralsykehus, DPS og 
kommunalt nivå. Videre vurderes DPSene som etableres i regi av 
Opptrappingsplanen å føre til en betydelig avlastning av akuttavdelingene forutsatt at 
det etableres vaktordning for leger knyttet til DPS.  

Problemer og tiltak 
• Det ytres stor bekymring for mangelen på legehjemler samt 

rekrutteringsvansker. 
• Helseforetakene/de private sykehusene ser et stort behov for å integrere de 

privatpraktiserende psykiatere og psykologspesialister med avtale som en del 
av det samlede tilbud innenfor det psykiske helsevernet i foretakets 
opptaksområde. 

• Helseforetakene/de private sykehusene vurderer rusproblemet som økende. 
Flere helseforetak/private sykehus planlegger på denne bakgrunn å øke 
kapasiteten på avgiftnings- og utredning i form av nye enheter eller nye 
plasser.  

• Akershus universitetssykehus HF peker på at helseforetaket har relativt få 
sykehusplasser og vurderer behov for en betydelig økning av ressursrammen 
for å kunne etablere et tilfredsstillende tilbud både på sentralsykehusnivå og 
på DPS-nivå.  

• Sykehuset Asker og Bærum HF vil etablere en avgiftnings- og utredningsenhet 
for rusavhengige (AURA) ved Bærum sykehus med oppstart i 2007 som skal 
erstatte Åsterudhjemmet. Det etableres definerte døgnplasser for pasienter 
med dobbeltdiagnose psykiatri/rus på Blakstad. Helseforetaket ser behov for 
tilførsel av 9 mill. for å kunne gjennomføre den planlagte erstatningen av DPS 
Storenga. 

• Sykehuset Innlandet HF vurderer at det er behov for en ny 10 senger 
akuttpost på Reinsvoll. Denne er planlagt åpnet rundt årsskiftet. kunne også 
ønsket å etablere en post for svært korte innleggelser med poliklinisk 
oppfølging på Reinsvold, men vurderer at dette vil kreve økte rammer. 

• Diakonhjemmet Sykehus AS oppgir å mangle et godt tilbud til pasienter med 
dobbeltdiagnose rus/psykiatri. Dette planlegges i byggetrinn II som nå er 
under oppføring i DPS med ferdigstillelse vår 2007. Etableringen av dette 
tilbudet er avhengig av nødvendige eksterne tilskudd.  

• Lovisenberg Diakonale Sykehus AS vurderer behov for å øke den samlede 
kapasiteten ved sykehuset i form av flere subakutt- og intermediærplasser. 
Sykehuset begrunner behovet for høy kapasitet på døgnbehandling med 
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relativt stor sykelighet i befolkningen. Sykehuset vurderer videre behov for å 
styrke bemanningen på DPS-nivå og å øke tilgjengeligheten gjennom utvidede 
åpningstider. Dette vil i følge sykehuset kreve tilførsel av ekstra driftsmidler.  

• Aker universitetssykehus HF vurderer at helseforetaket har et tiltrekkelig antall 
akuttplasser på sykehus-nivå. Det er imidlertid for få døgnplasser på DPS-
nivå, særlig ved Alna DPS. Aker ser behov for økte ressurser til psykisk 
helsevern på Aker for å kunne gjennomføre den planlagte styrkingen av 
DPSene. 

• Både Ullevål universitetssykehus HF og Sykehuset Østfold HF er i ferd med å 
gjennomføre en stor omorganisering av sin akuttfunksjon. Kartleggingen 
pågikk midt i reorganisering og ombygging av akuttavdelingen på Ullevål. SØ-
divisjon for psykisk helsevern har igangsatt et eget utredningsprosjekt, med 
utgangspunkt i akutt-tjenestene. Målet er å få bedre pasientbehandling 
gjennom bedre tilpassede tilbud. Prosjektet skal i første omgang utrede ny 
”grunnstruktur” for akuttavdelingen.  

 
Vurderingene og tiltaksplanene til helseforetakene og de private sykehusene viser at 
man i tråd med dette arbeider meget aktivt med å bedre akuttfunksjonene både 
gjennom en omstrukturering av akuttavdelingene, gjennom å oppruste DPSene, 
gjennom å styrke behandlingstilbudene til rusmiddelavhengige og ved å ta i bruk nye 
arbeidsformer som ambulante team. Flere helseforetak/private sykehus har etablert 
eller vurderer å etablere koordineringsfunksjoner som skal ha særskilt fokus på 
pasientflyten, da det i en del tilfeller vurderes som et problem for sentralsykehusene 
å få overført pasientene raskt nok til DPSene.  

Sosial- og helsedirektoratets vurdering 
I Helse Øst har 4 av de 8 helseforetakene/private sykehusene høyere 
beleggsprosent enn landsgjennomsnittet. Beleggsprosenten varierer mellom 79 og 
119. 
 
De fleste helseforetak/private sykehus har betydelige utfordringer for å utvikle god 
samhandling med hensiktsmessig oppgavefordeling i akuttkjeden. Dette ser ut til å 
henge sammen med flere forhold: 

• Ved noen HF finnes det fortsatt utskrivningsklare pasienten inne på 
akuttavdelingene som burde hatt tilbud i kommunene eller ved døgnavdeling 
DPS 

• Primærleger uten kjennskap til lokale forhold står for unødvendige 
innleggelser ved akuttavdelinger 

• Mange av DPSene har ikke tilstrekkelig legeressurser knyttet til 
døgnavdelingene på døgnbasis 

• DPSene har unntaksvis vaktordning for leger 
• Mangelfull oppbygging av behandlingstilbudet for rusmisbrukere fører til at 

pasienter blir innlagt akuttavdelinger for avrusing 
• Avtalespesialister har ingen formell forpliktelse til samhandling med øvrige 

deler av spesialisthelsetjenesten 
• Et fåtall av helseforetakene har etablert akutteam 

 
Direktoratet mener at Helse Øst og helseforetakene/private sykehusene har gjort en 
god og grundig vurdering av utfordringene og kommer med mange adekvate forslag 
til forbedringer av akuttilbudet. En sentral utfordring er å styrke legebemanningen ved 
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DPS og spesielt ved døgnenhetene. Sosial- og helsedirektoratet. mener at Helse Øst 
RHF sammen med helseforetakene/private sykehusene må lage en konkret plan for 
rekruttering og spesialistutdanning av leger til DPSene. 
 
Akershus universitetssykehus HF har akuttavdeling med størst overbelegg i Helse 
Øst. DPSene er ennå ikke i stand til å ivareta de allmennpsykiatriske oppgavene. 
Også her må det sørges for adekvat legebemanning med vaktordning for legene på 
døgnbasis. Sosial- og helsedirektoratet vil anbefale helseforetaket å stille krav, i 
samarbeidsavtalen med kommunene, om grad av utredning fra legevaktslegene før 
de henviser pasienter til innleggelse ved akuttavdeling.  
 
Sykehuset Asker og Bærum HF hadde også betydelig overbelegg ved 
akuttavdelingen. Dette helseforetaket har planlagt en rekke konkrete tiltak som ser ut 
til å være gode svar på utfordringene.  
 
Når det gjelder planlagt økning av antallet akuttplasser ved Reinsvoll, mener Sosial- 
og helsedirektoratet. at Sykehuset Innlandet HF bør ta tre nærliggende grep før man 
vurderer økning av antall akuttsenger på sentralsykehusnivå: bruke ressurser på å 
skrive ut de 15 utskrivningsklare pasientene, øke kapasiteten på rusbehandling og 
innføre vaktberedskap for leger ved døgnenheter DPS. 
 
Lovisenberg Diakonale Sykehus hadde betydelig overbelegg ved psykiatrisk 
akuttavdeling (111%). Sosial- og helsedirektoratet. er klar over at Lovisenberg sektor 
har særlige problemer med høy psykisk sykelighet i befolkningen. Jf. Rapport fra 
Folkehelseinstituttet 3. august 2004. Dette vil øke presset på akuttkjeden. Sykehuset 
foreslår flere tiltak for å løse problemet med overbelegg. Vi ser behovet for flere DPS 
plasser for pasienter som er utskrivningsklare fra akuttavdelingen, og ber Helse Øst 
om en grundigere vurdering av ressursene og tiltakene. Døgnenhetene ved DPS må 
være bemannet tilfredsstillende, også med legespesialister, for at de skal kunne 
utføre de tiltenkte oppgavene. 
 
Sykehuset Østfold HF har overbelegg, lang liggetid og mange innleggelser på 
akuttavdelingen i forhold til befolkningens størrelse. Helseforetaket har en betydelig 
utfordring i omstilling av ressurser til fullverdige DPSer og spissede 
sentralsykehusfunksjoner. 
 
Ullevål universitetssykehus HF har ikke overbelegg på akuttavdeling men foretar en 
nødvendig omorganisering av sin akuttfunksjon. Foretaket har den samme viktige 
utfordringen med å etablere vaktordning for leger ved DPSene  
Direktoratet er oppmerksom på at foretaket har ansvar for regionale funksjoner for 
sikkerhetspsykiatri og spiseforstyrrelser, men utfordringen er først og fremst 
omstilling av ressurser til fullverdige DPS og spissede sentralsykehusfunksjoner. 
 
Helse Øst RHF bør gis i oppdrag å rapportere på gjennomføringene av de fremlagte 
tiltakene gjennom det ordinære rapporteringssystemet for RHFene. I tillegg bør de 
pålegges å gi halvårlig rapportering på forholdene vedrørende legebemanningen ved 
døgnavdelinger på DPS. 
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4. Drøfting av oppdraget 
I tillegg til punkter som kommer frem av prosjektplan (vedlegg) ønsker direktoratet å 
trekke frem følgende punkter som bør tas i betraktning i forhold til oppdraget og 
herværende rapport. 
 
Manglende definisjon av voksenpsykiatriske akuttenheters oppgaver  
I kommunikasjon med prosjektledere i HFene vektla de at akuttjenestene påvirkes av 
flere forhold enn ressurser og organiseringsmåter og at man i en nasjonal kartlegging 
av akuttjenestene ikke kan se bort fra at det mangler er klar beskrivelse av hva som 
er en voksenpsykiatrisk akuttenhets oppgaver. Den manglende beskrivelsen påvirker 
flere forhold: 

• Hva er voksenpsykiatriske akuttenheters konkrete oppgaver; 1) hovedsakelig 
utredning og diagnostisering eller 2) også igangsettelse av behandling? 
Oppgaveforståelsen vil prege hvor lang gjennomsnittlig oppholdstid 
avdelingen anser som hensiktsmessig. 

• I forlengelse av ovenstående punkt: Hvilke oppgaver er voksenpsykiatriske 
akuttenheters ansvar og hva er hensiktsmessige oppgavefordeling i.f.t. andre 
sykehusavdelinger og nivåer i tjenestene?  

• Problemer med definisjon av voksenpsykiatriske akuttenheter gjør at oppgitt 
antall plasser i slike enheter kan være vanskelige å sammenlikne og bør sees 
i sammenheng med andre variabler. Tallet bør særlig sees i sammenheng 
med antall voksenpsykiatriske døgnplasser totalt på sykehusnivå samt samlet 
antall døgnplasser i HFets DPSer. 

• Avgrensning av hvilke forhold og problemer i befolkningens liv psykisk 
helsevern skal fange opp og tilby hjelp for. Det bør reflekteres over fagfeltets 
egenart som en blanding av psykisk helsefaglige og allmennmenneskelige 
problemstillinger. Sammen med den store heterogeniteten innenfor det som 
kalles psykiske lidelser, gjør dette at det er vanskelig å avgrense det psykiske 
helsevernets oppgaver og ansvarsområde. 

 
Primærhelsetjenestens kapasitet påvirker ’trykket’ i spesialisthelsetjenesten  
Hovedtyngden av pasienter som behandles for psykisk lidelse får sin behandling i 
primærhelsetjenesten. Dette innebærer at en marginal endring i 
primærhelsetjenestens evne eller vilje til å behandle personer med psykiske lidelser 
kan føre til en vesentlig endring i presset på spesialisthelsetjenesten. Det er derfor 
nødvendig å se de to tjenestenivåene i sammenheng når man skal vurdere behov for 
ressurser. Det har vi bare i noen grad greid i dette prosjektet, jfr. nedenfor 
 
Definisjon av overbelegg 
Det foreligger ingen definisjon av hva som ansees å være overbelegg i psykiatriske 
sykehusavdelinger. Rent språklig er det rimelig å forstå overbelegg som belegg som 
overskrider kapasitet, d.v.s. over 100%. Tilgjengelighet og kvalitet i akutte situasjoner 
krever imidlertid fleksibilitet i voksenpsykiatriske akuttenheter slik at et 
hensiktsmessig gjennomsnittlig belegg bør ligge noe under 100%. 

5. Betraktninger omkring prosjektets styrker og svakheter 
Direktoratet la opp til – på tross av den korte tidsfristen - en bred deltakelse fra 
helseforetakene i utforming av oppdragsforståelse og prosjektplan samt 
spørreskjemaer og spørsmål til kvalitativ vurdering. Det har vært gjennomført tre 
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samlinger for alle HF og RHF, et oppstartseminar 7.2.06, et midtveisseminar 30.3.06 
og et avslutningsseminar 21.4.06. Både fra HFene og fra RHFene er det gitt 
tilslutning til direktoratets forståelse av akuttjenesten innen psykisk helsevern for 
voksne og hvilke forhold som er relevante for å beskrive og forbedre tjenesten. 
 
Prosjektet har ikke besvart problemstillingene sett fra pårørende og brukerperspektiv: 
Brukere og pårørende er ikke spurt i denne kartleggingen. På grunn av tidspress ble 
bruker- og pårørendeperspektiv i liten grad redegjort for i HFenes rapporteringer. 
LPP og Mental Helse var representert i prosjektets styringsgruppe, men 
organisasjonenes standpunkt i.f.t. akuttfunksjonene formidles ikke i denne rapporten.  
 
Forhold omkring primærhelsetjenesten/kommunale tilbud til mennesker med psykiske 
lidelser kommenteres i prosjektet, men fra spesialisthelsetjenestens perspektiv. 
Kommunale tilbud er ikke kartlagt i prosjektet og de kommunale aktørene er heller 
ikke spurt om hvordan de oppfatter 2.linjens akuttjenester.  
 
Bemanning og andre forhold ved DPSene er kartlagt. Prosjektledere ved HFene var 
imidlertid ikke pålagt å hente inn kvalitative vurderinger fra DPSene. Vi kan derfor 
ikke med sikkerhet si i hvilken grad ledere ved DPSene vil slutte seg til vurderingene 
som er sendt inn. 
 
Verken HFene eller direktoratet har i dette prosjektet hatt tilgang til systematisk 
kartlagt informasjon om hvilke typer og omfang av lidelser/problemer pasienter i 
akuttpsykiatriske enheter presenterer. Direktoratet kan derfor ikke gi et 
veldokumentert svar på hvorvidt pasienter skrives ut for tidlig fra voksenpsykiatriske 
akuttenheter. Samtidig har dette spørsmålet ligget under spørsmålene og 
vurderingene slik at gjennomføring av foreslåtte tiltak antas å ville sikre 
tilfredsstillende akuttfunksjoner i HFene. Resultater fra Multisenterstudie for 
akuttpsykiatri (MAP) vil foreligge i løpet av mai 2006. Disse dataene vil kunne gi 
detaljert informasjon om pasienter i voksenpsykiatriske akuttenheter og gi grunnlag 
for direktoratets videre arbeid med akuttjenestene. 
 

6. Oppsummering og anbefalinger 
I den kvantitative kartleggingen av akuttjenesten finner vi ikke noen systematiske 
sammenhenger mellom dekningen av akuttplasser og andre kvantitative mål på 
akuttjenesten. Vi vil derfor anbefale av det legges stor vekt på de lokale vurderinger 
og forslag til tiltak for å bedre situasjonen i akuttjenesten. 
 
Noen få HF konkluderer i sine forslag til tiltak at det er behov for flere akuttplasser på 
sykehus. Ett av RHFene (Helse Nord) har trukket fram flere akuttplasser som et 
punkt i sin tiltaksplan. Tiltaket er lagt inn i vedtatt tiltaksplan 2005-2015. De øvrige 
RHFer konkluderer med at det er andre tiltak som må gjennomføres for å få en god 
akuttjeneste. Direktoratet slutter seg til RHFenes vurdreringer på dette punktet. Vi 
forutsetter at Helse Nord kan gjennomføre sine foreslåtte tiltak mht. akuttplasser 
innenfor rammen av de opptrappingsmidler som tilføres i siste del av 
opptrappingsplan-perioden. Videre forutsetter vi at Helse Sør sikrer en løsning på 
situasjonen i Telemark. 
 
Det er følgende gjennomgående tilbakemeldinger fra HFene og RHFene: 
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• Pasienter kan ikke skrives ut fra voksenpsykiatriske akuttenheter (eller fra andre 

døgnplasser på sykehus) på grunn av manglende tilbud i kommunene. Det 
rapporteres særlig om mangel på forsterkede botilbud. 

• Det er behov for flere psykiatere og psykologspesialister, særlig til DPS. 
Problemet med rekruttering kan synes å være ekstra stort i noen strøk, for 
eksempel i Helse Nord, men helseforetak i større byer rapporterer samme 
problem. 

• Det meldes om opplevd økning i andel pasienter med rusrelaterte lidelser på 
voksenpsykiatriske akuttenheter. Det er mangel på tilpassede tilbud til pasienter 
med primært rusrelaterte lidelser, dette gjelder både avrusningsplasser og 
døgnplasser med mulighet for noe lengre behandling. Videre er det et problem at 
private rusinstitusjoner ikke tar ansvar for akutte tilstander. 

• Tilgjengelighet i akutte situasjoner handler mye om pasientflyt, det vil si at 
pasienter får tilbud på riktig nivå. Det vises til behovet for klar prioritering på DPS-
nivå av pasienter fra sentralsykehusnivå som har behov for videre oppfølging 
etter utskrivning. 

• Privatpraktiserende psykiatere og psykologspesialister med driftsavtale bør 
integreres i det samlede som en del av det samlede tilbud innenfor det psykiske 
helsevernet i foretakets opptaksområde. 

 
Direktoratet vil derfor tilrå at: 
 

1. RHFene får i oppdrag å rapportere på gjennomføring av de foreslåtte tiltakene 
i akuttgjennomgangen for å sikre en tilfredsstillende akuttjeneste.  Herunder 
bør Helse Nord RHF bli pålagt å etablere de foreslåtte akuttplasser ved UNN 
og gjennomføre foreslåtte tiltak ved Nordlandssykehuset 

2. RHFene får i oppdrag  å utarbeide konkrete planer for rekruttering og 
utdanning av legespesialister og psykologspesialister, og styrke 
spesialistbemanningen ved DPSene. Herunder må det sikres vaktberedskap 
for leger og tilstrekkelig spesialistbemanning ved døgnavdelingene i DPS. 

3. RHF’ene får i oppdrag å iverksette nødvendige tiltak for å sikre god pasientflyt 
innad i spesialisthelsetjenesten, både i form av tydelig ledelse (for eksempel 
der akuttavdelingene betjener DPS-områder under andre HF) og ved å tilby 
verktøy for styring av pasientstrømmene. 

4. Kapasiteten i tverrfaglig spesialisert rusbehandling for personer med primært 
rusrelaterte lidelser må styrkes, og det må sikres at denne tjenesten får en 
bedre tilgjengelighet mht. ventetid, akuttberedskap og mht samarbeid med det 
psykiske helsevern.  

5. Kommunene settes i stand til å tilby flere boliger med tilstrekkelig bemanning. I 
en rapport til Sosial- og helsedirektoratet viser SINTEF/Byggforsk 
(prosjektrapport 401-206) at det er behov for 2800 boliger ut over rammen det 
er gitt tilsagn om gjennom Opptrappingsplanen.  

 
Videre viser direktoratet til våre forslag om å etablere flere boliger med 
døgnbemanning i kommunene, samt våre forslag i Opptrappingsplan rus om å styrke 
behandlingskapasiteten i tverrfaglig spesialisert behandling mht. avrusnings- og 
akuttbehandlingsplasser. 
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Når det gjelder videre utvikling av tjenestetilbud mht. kompetanse og kvalitet ved 
DPSene, så viser vi til at direktoratet nå har en revidert DPS-veileder under arbeid 
med sikte på utgivelse i august 2006. De tilbakemeldingene som er kommet i denne 
akuttgjennomgangen mht. krav og forventninger til DPSene samsvarer svært godt 
med de forhold som vektlegges i den nye veilederen, herunder 

- ambulante akuttjenester 
- utvidet åpningstid 
- klarere oppgavefordeling, pasientflyt og samarbeidsrutiner sykehus/DPS 
- styrket spesialistbemanning, også på døgnavdelingene 

Behovet for økt spesialistbemanning er også gjenstand for en grundigere analyse i 
regi av direktoratet som ledd i direktoratets oppdrag med å gå igjennom de samlede 
personell- og rekrutteringstiltak under opptrappingsplanen. 
 
Direktoratet vil avslutningsvis understreke at det er gjort et betydelig arbeid fra 
representantene for HFene og RHFene i dette prosjektet. Slik vi ser det er det en stor 
grad av enighet om hvordan man ser på utfordringer, behov og nødvendige tiltak på 
psykisk helse-feltet for å få til en tilgjengelig, trygg og faglig tilfredsstillende 
akuttjeneste. Samtidig er det enighet om at de gode løsningene må utformes og 
iverksettes lokalt. I prosjektet er det kommet fram en rekke gode forslag til nye tiltak, 
og ikke minst en rekke gode eksempler på tiltak som fungerer bra og som andre kan 
lære av. 
 
Deltakerne i prosjektet problematiserte mangel på definisjon av akuttpsykiatri. Se 
under punkt 4. Direktoratet vil følge opp dette i det videre arbeidet med 
akuttfunksjonene. Multisenterstudie for akuttpsykiatri (MAP) vil gi ytterligere 
kunnskap om akuttjenestene i norsk psykisk helsevern. Særlig vil pasientdata som er 
kartlagt kunne gi svar på hvilke typer og omfang av lidelser/problemer pasienter i 
akuttpsykiatriske enheter presenterer. Direktoratet har også mottatt en kvalitativ 
studie av akuttavdelinger i psykisk helsevern fra Sintef Helse som kan benyttes i det 
videre arbeidet med voksenpsykiatriske akuttfunksjoner. 
 
Parallelt med at man starter arbeidet med å gjennomføre de foreslåtte tiltakene vil 
direktoratet invitere de regionale helseforetakene og fagfeltet til et 
oppfølgingsprosjekt der vi ser nærmere på det innsamlede materialet. 
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