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Finnmark Legeforenings høringssvar om Helse Nord sin utviklingsplan for psykisk 
helsevern og rus

Finnmark legeforening har følgende kommentarer til Helse Nord sin utviklingsplan for 
psykisk helsevern og rus.

 Fra 2017 innføres kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter, og 

kommunene skal opprette akuttsenger til psykisk syke og ruspasienter. Hensikten 

er å legge til rette for et sammenhengende tilbud til pasienter som trenger 

oppfølging etter behandling i spesialisthelsetjenesten. Finnmark legeforening 

erfaringer med samhandlingsreformen så langt er at det ikke har vært tilstrekkelig 

ressurser eller kompetanseheving i kommunene i tråd med overføring av oppgaver 

fra spesialist- til kommunehelsetjenesten. Nå skal kommunene få ansvar for enda 

en ny pasientgruppe uten at vi kan se det er gjort noen refleksjoner over erfaringer 

som foreligger ved spesialisthelsetjenestens overførte oppgaver til kommunene for 

somatiske pasienter. 

 Det beskrives forventede arbeidsfelt og kompetansenivå for DPS’ene. Det 

beskrives ikke en formalisering av lege- beredskapen ved døgnplassene i 

Finnmark. Både ved Post Alta og SANKS i Karasjok har det vært en utfordring for 

legevaktstjenesten at døgnplassene ikke har noen tilgjengelig psykiater. 

Legevaktslegene har både i Alta og Karasjok har til en viss grad opplevd å måtte 

overta oppgaver for spesialisthelsetjenesten grunnet måten tjenestene er 

organisert på. Døgnplassene i Finnmark har frem til nå ikke hatt noen tilgjengelig 

vakthavende psykiater etter endt arbeidstid.

 Finnmark legeforening støtter økte ressurser til poliklinisk behandlingstilbud i 

byene.  Samtidig må man ikke glemme at landsdelen er vidstrakt og hvor det 

offentlige transporttilbudet er begrenset. Denne pasientgruppen er kanskje spesielt 

sårbar dersom tilbudet på opphold på behandlingsinstitusjon reduseres.

 Vi støtter avslutningsvis det sterke fokuset på barn og unge og finner spesielt 

planer om å tilby et nettbasert behandlingstilbud som spennende. 
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