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Side 6. Sammendrag. Utviklingsområder for psykisk helsevern for voksne.
Ekstra kulepunkt foreslås satt inn: Helse Nord skal tilby kompetanse og behandling av
psykoselidelser.
Punkt 4.4. TSB kompetansebehov.
Her foreslås tatt inn: Regionen må tilby døgnbaserte rusakutt-senger for å kunne ivareta et
helt behandlingsforløp for pasientene og at hele legespesialistudanningen innenfor Rus- og
avhengighetsmedisin kan gjennomføres i regionen.
Punkt 5.3 Psykisk helsevern for voksne i Helse Nord frem mot 2025.
Her foreslås tatt inn følgende overskrift og tillegg:
Psykoselidelser/ alvorlige psykiske lidelser
Psykoselidelser er en sjelden, men svært alvorlig lidelse. Personer med psykoselidelser har
høyere dødelighet enn normalbefolkningen. Undersøkelser har vist at forventet
gjennomsnittlig levetid er hele 20 år lavere enn for normalbefolkningen. Disse pasienter har
høy selvmordsrisiko og høy risiko for en rekke livsstilssykdommer (Shiers et al. 2015. Health,
inequalities and psychosis). I henhold til nasjonale retningslinjer (Helsedirektoratet 2013) må
behandling settes inn så tidlig som mulig i sykdomsforløpet og varighet av ubehandlet
psykose (VUP) må være så kort som mulig. Lang VUP innebærer stor risiko for utvikling av
kronisk forløp. Internasjonale studier viser at VUP ofte er mellom 1 og 2 år. Nyere forskning i
Nordland fylke viser et VUP på 77 uker. Medianverdi 18,5 uker. Til sammenligning er
medianverdien for hele Norge registrert til 9,7 (Ministerråd 2011), noe som indikerer at vi har
betydelige utfordringer i de nordligste fylkene med å tilby tidlig behandling for
pasientgruppen.
Tilbudet i dag i Helse Nord består av en sykehusavdeling i Nordlandssykehuset, Enhet for
psykoser, som tilbyr spisset døgnbasert observasjon i forbindelse med utredning og
behandling. Enheten ble etablert i 1996 og er det eneste døgntilbudet i regionen. Enheten har
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bygd opp et robust fagmiljø og har opparbeidet en solid mengde-bredde- og dybdeerfaring
knyttet til utredning og behandling, i tillegg til pågående forskningsaktivitet på feltet. Enheten
har i en årrekke tatt imot pasienter fra hele landsdelen, til tross for at enheten så langt ikke har
hatt en formell regional funksjon. Dette tilbudet bør sikres videre med status som regional
behandlingstjeneste og kompetansesenter.
5.4.2 Kompetanse i sentraliserte sykehusfunksjoner
Foreslås tatt inn under kulepunkt 4; psykoselidelser i tillegg til andre kompliserte tilstander.
5.5 Utviklingsområder psykisk helsevern for voksne mot 2025.
Helseregion Nord strekker seg over et stort geografisk område med stedvis lav
befolkningstetthet og infrastruktur. Spesialistkompetansen er ofte mangelfull og ujevnt fordelt
ved DPS. Det gjør det vanskelig å bygge opp volumkompetanse på psykoselidelser lokalt på
DPS. Disse lidelsene har ofte et uensartet og komplekst symptombilde slik at diagnostikk er
vanskelig. Dps`ene kan ikke stå alene med de mest kompliserte tilstandene. For å sikre
likeverdig tilbud er det nødvendig å styrke samhandlingen med spesialisthelsetjenesten.
Samhandling mellom DPS og sykehusavdelinger er derfor viktig for helhetlige,
sammenhengende og fleksible tjenester (Nasjonal Helse og sykehusplan, St. meld. 11
2015/16). Enhet for psykoser ved Nordlandssykehuset er det eneste døgnbaserte tilbudet for
psykoselidelser i regionen, og som over mange år har hatt et robust tilbud, og således sikrer
likeverdig behandling i regionen for de alvorligste psykisk syke. Enhet for psykoser har vært
koordinator for regionalt fagnettverk for psykoser siden 2014, dette bør styrkes videre med en
målsetting om at alle behandlere ved andre sykehus/ DPS/ BUP skal være i stand til å
identifisere pasienter med tegn på psykoselidelser på et tidlig tidspunkt, slik at disse kommer
raskt til adekvat utredning og behandling.
Helse Nord bør etablere regional kompetanse- og behandlingstjeneste for pasienter med
psykoselidelser i regionen, for å sikre likeverdig- kompetent- og helhetlig tilbud til de
alvorligste syke.
Vedlegg 1. Regionale funksjoner innen sikkerhetspsykiatri i Helse Nord.
Vurderingen om at 5 regionale sikkerhetsplasser bør utbygges i tilknytning til, og deles
mellom de lokale sikkerhetsavdelingene ved UNN og Nordlandssykehuset støttes.
For å utvikle fagmiljøet og tjenestene i Helse Nord vil det være en behov for et regionalt
kompetansesenter som deles mellom de to lokasjoner i form av et felles regionalt nettverk,
dette for å sikre praksisnær profil samt bidra til god samarbeidskompetanse om pasientene i
regionen.
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