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Regionalt Brukerutvalg
i Helse Nord RHF
Innkalling med saksdokumenter
Dato:

11. mai 2017

Sted:

Radisson BLU Hotel, Tromsø

Kl.:

10.15 til ca. 15.00

•
•

HELSE ••• NORD

Regional brukerutvalg i Helse Nord RHF
- medlemmer og varamedlemmer
Lars Vorland
Saksbehandlere/ledere, jf. sakslisten

Vå r ref.:
2017/8

Deres ref.:

Saksbehandler/ dir.tlf.:
Hanne H. Haukland/ 755 12900

Sted/ Dato:
Bodø, 4.5.2017

Møte i Regionalt brukerutvalg, den 11. mai 2017- innkalling
Vi viser til tidligere avtalt møteplan. I samråd med lederen for det Regionale brukerutvalget
innkalles det herved til møte i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF

torsdag, den 11. mai 2017 - fra kl. 10.15
på Radisson BLU Hotel i Tromsø.
Vedlagt følger saksdokumenter til dette møtet.
Eventuelle forfall bes meldt Helse Nord RHFs administrasjon, rådgiver Brite Jacobsen på tlf.
915 79 732 eller pr. e-post til brite.iacobsen @helse-nord.no.

Vennlig hilsen

UavW ?a« ltu
Karin Paulke
Stabsdirektør

Kopi:

Adm. direktør i helseforetakene i Helse Nord
Leder for brukerutvalgene i helseforetakene i Helse Nord
Brukerorganisasjonene i Nord-Norge
Pasientombudene i Nord-Norge

Vedlegg

Postadresse:
Helse Nord RH F
8038 BODØ

Besøksadresse:
Sjøgata 10
800 6 BODØ

Tlf.: 75 51 29 00
Faks: 75 Sl 29 01

www.helse-nord.no
postmottak@helse-nord.no
Org.nr.: 883 658 752

Møtedato: 11. mai 2017
Arkivnr.:
2017/8

Saksbeh/tlf:
Hanne H. Haukland, 75 51 29 00

RBU-sak 28-2016

Godkjenning av innkalling og saksliste

Sted/Dato:
Bodø, 4.5.2017

I samråd med lederen i det Regionale brukerutvalget inviteres RBU i Helse Nord RHF til
å vedta følgende saksliste for møtet, den 11. mai 2017:
Sak 28-2017
Sak 29-2017
Sak 30-2017
Sak 31-2017

Sak 32-2017
Sak 33-2017
Sak 34-2017

Sak 35-2017

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra møte i det Regionale
brukerutvalget 16. mars 2017 og fra møte i
arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget 6. april
2017
Plan 2018-2021 – inkl. planpremisser, rullering av
investeringsplanen og midlertidig oppdragsdokument
2018
Saksdokumentene ettersendes.
Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og
kompetanse, oppfølging av styresak 74-2016
Samisk Helsepark - idé- og konseptrapport med plan for
byggestart
Vurderingskomite for innovasjonsmidler – oppnevning
av brukerrepresentant
Orienteringssaker
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om
planlagte styresaker
Referatsaker
1. Referat fra møte i brukerutvalget ved
Nordlandssykehuset HF 21. mars 2017
2. Årsmelding 2016 Brukerutvalget i
Nordlandssykehuset
3. Referat fra møte i brukerutvalget ved
Nordlandssykehuset HF 18. april 2017
4. Referat fra møte i fagrådet for habilitering 7. mars
2017
5. Brukerrepresentanter til brukerpanelet i
Pasientreiser ANS, e-post av 24. mars 2017, jf. RBUsak 26-2017 Referatsaker, sak nr. 4
6. Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for
pasientreiser ANS av 10. mars 2017

Møte i Regionalt brukerutvalg
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Sak 36-2017

7. Informasjon fra Pasientsikkerhetsprogrammet av
22. mars 2017 ad. læringsnettverk i
brukermedvirkning
8. E-post fra PEF Nordland av 24. april 2017 ad.
Uttalelse fra Årsmøtet i Psoriasis og eksemforbundet
Nordland 22. april 2017
9. E-post med tre vedlegg fra FFO Nordland av 28. mars
2017 ad. Rehabiliteringssituasjonen i Nordland
Eventuelt
Side 327

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Innkallingen og sakslisten godkjennes.
Bodø, den 4. mai 2017
Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 11. mai 2017
Arkivnr.:
2017/8

Saksbeh/tlf:
Hanne H. Haukland/75512900

RBU-sak 29-2016

Godkjenning av protokoll fra møte i det

Sted/Dato:
Bodø, 4.5.2017

Regionale brukerutvalget 16. mars 2017 og fra
møte i arbeidsutvalget til det Regionale
brukerutvalget 6. april 2017
Vedlagt oversendes protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 16. mars 2017 og
protokoll fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget 6. april 2017 til
godkjenning.
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 16. mars 2017 og protokoll fra møte i
arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget 6. april 2017 godkjennes.
Bodø, den 4. mai 2017
Lars Vorland
Adm. direktør
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Protokoll
Vår ref.:
2017/8

Møtetype:
Møtedato:
Møtested:
Neste møte:
Tilstede

Referent/dir.tlf.:
Karin Paulke, 75 51 29 00

Møte i Regionalt brukerutvalg
16. mars 2017
Helse Nord RHF, Bodø
11. mai 2017

Navn:
Arne Ketil Hafstad
Asbjørn Larsen
Jørgen Dahl
Marianne Pantdalsli
Brekke
Randi Nilsen
Else Marie Isaksen
Marit Sirijord
Olav B. Johnsen
Saskia Mennen

Karin Paulke
Randi Brendberg
Brite Jacobsen
Hanne Husom Haukland
Geir Tollåli
Jon Tomas Finnsson
Jan-Hårek Lillevoll
Nils B. Normann
Frode Eilertsen
Linn Hege Larsen

Postadresse:
Helse Nord RHF
8038 BODØ

Sted/Dato:
Bodø, 16.3.2017

Tittel:
leder
medlem
medlem
varamedlem
- møter for Bjørn Helge Hansen
medlem
medlem
medlem
medlem
varamedlem
- møter for Kari Sletten
stabsdirektør
fagsjef
rådgiver
med. rådgiver
fagdirektør
seksjonsleder
rådgiver
rådgiver
seksjonsleder
rådgiver

Besøksadresse:
Sjøgata 10
8006 BODØ

Møte i Regionalt brukerutvalg
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Tlf.: 75 51 29 00
Faks: 75 51 29 01

Organisasjon:
FFO
RIO
FFO
FFO

FFO
FFO
FFO
Fylkeseldrerådene
Fylkeseldrerådene
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF

www.helse-nord.no
postmottak@helse-nord.no
Org.nr.: 883 658 752
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Forfall
Navn:
Gunn Strand Hutchinson
Bjørn Helge Hansen
Kari Sletten
Inge Hyld

Tittel:
nestleder
Varamedlem var innkalt, men hadde
ikke anledning til å møte.
medlem
medlem
medlem
Innkalt varamedlem kunne ikke
delta, fordi det ikke var hotellrom
tilgjengelig i Bodø.

Organisasjon:
SAFO
FFO
Fylkeseldrerådene
Fylkeseldrerådene

I starten av møtet i Regionalt brukerutvalg ble det avholdt tematime om Beleggsprosent psykisk helse og somatikk, utvikling - forsvarlighet v/Jon Tomas Finnsson, seksjonsleder
psykisk helse/rus.

Møte i Regionalt brukerutvalg
11MAI2017 - saksdokumenter

side 5

RBU-sak 15-2017
Sak 15-2017
Sak 16-2017
Sak 17-2017
Sak 18-2017
Sak 19-2017
Sak 20-2017
Sak 21-2017
Sak 22-2017
Sak 23-2017
Sak 24-2017
Sak 25-2017
Sak 26-2017

Sak 27-2017

Møte i Regionalt brukerutvalg
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Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 25.
januar 2017 og fra møte i arbeidsutvalget til det Regionale
brukerutvalget 9. februar 2017
Årlig melding 2016
Nasjonal traumeplan - Traumesystem i Norge 2016
Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - idéfaserapporten
med plan for oppstart av konseptfase
Saken er trukket fra behandling i dette RBU-møtet.
Nasjonal brukerundersøkelse 2016 - reiser med rekvisisjon Helse
Nord
Plan 2018-2021, inkl. rullering av investeringsplan 2018-2025,
informasjon
Regional utviklingsplan for avtalespesialister i Helse Nord 20182025, styringsgruppe - oppnevning av brukerrepresentant
Årsrapport 2016 - Regionalt brukerutvalg Helse Nord RHF
Retningslinjer for deltakelse i råd, utvalg og prosjektarbeid
Orienteringssaker
1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig
4. Styremøter i Helse Nord RHF - informasjon om planlagte saker
Referatsaker
1. Møte i brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF 14. februar
2017, innkalling/referat
2. Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for
pasientreiser ANS 26. januar 2017
3. E-post av 17. januar 2017 fra Folkehelseinstituttet ad. forskning
ved fjæra for brukere
4. Brev av 23. februar 2017 fra Helseforetakenes senter for
pasientreiser ANS ad. oppnevning av brukerrepresentanter
som observatør i styret og som deltakere i
brukerpanelet/brukerutvalg 2017-2019
5. Statistikk for rehabiliteringsinstitusjoner - oversikt over
henvisninger, klagesaker m. m., oppfølging av forespørsel fra
RBU-medlem Randi Nilsen, jf. e-post av 12. februar 2017
6. Referat fra møte i brukerutvalget i Universitetssykehuset NordNorge HF 1. februar 2017
Eventuelt
A. Oppnevning/reoppnevning av brukerrepresentanter i fagråd
for hjertesykdommer og fagråd for kvinnesykdommer og
fødselshjelp
B. Fagråd - bruk av vararepresentanter
C. Regionalt fagråd for hudsykdommer - innspill fra RBU om
aktuelle saker
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Vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes med de endringer som kom frem under
behandling av saken.

RBU-sak 16-2017

Godkjenning av protokoll fra møte i Regionalt
brukerutvalg 25. januar 2017 og fra møte i
arbeidsutvalget til det Regionale
brukerutvalget 9. februar 2017

Vedtak

Protokoll fra møte i det Regionale brukerutvalget 25. januar 2017 og protokoll fra møte
i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget 9. februar 2017 godkjennes.

RBU-sak 17-2017

Årlig melding 2016

Vedtak:

1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF viser til utkast til Årlig melding 2016 og tar
informasjonen i saken til orientering.
2. RBU ber om at arbeidet med å redusere uønsket variasjon og at arbeidet med å
bedre kapasiteten innen rehabilitering intensiveres ytterligere.

RBU-sak 18-2017

Nasjonal traumeplan - Traumesystem i Norge 2016

Vedtak:

1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Nasjonal traumeplan
- Traumesystem i Norge 2016 til orientering.

2. RBU ber om at Nasjonal traumeplan - Traumesystem i Norge 2016 legges til grunn for
videreutvikling og organisering av behandlingen av alvorlig skadde pasienter i Helse
Nord.

3. RBU understreker betydningen av at oppfølgingen av traumeplanen skjer i et tett
samarbeid mellom de regionale helseforetakene for å sikre pasienter i hele landet et
likeverdig tilbud.

Møte i Regionalt brukerutvalg
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RBU-sak 19-2017

Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus
- idéfaserapporten med plan for oppstart av
konseptfase
Saken er trukket fra behandling i dette RBU-møtet.

RBU-sak 20-2017

Nasjonal brukerundersøkelse 2016 - reiser med
rekvisisjon Helse Nord

Vedtak:

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Nasjonal
brukerundersøkelse 2016 - reiser med rekvisisjon Helse Nord til orientering.

RBU-sak 21-2017

Plan 2018-2021, inkl. rullering av
investeringsplan 2018-2025, informasjon

Vedtak:

1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjon om oppstart av arbeidet
med rullering av Plan for Helse Nord 2018-2021, inkl. rullering av investeringsplan
2018-2025 til orientering.

2. Det gjennomføres et dialogmøte mellom Helse Nord RHFs planforum og RBU, der
status i arbeidet presenteres, og RBU kan gi innspill til plandokumentet.

RBU-sak 22-2017

Regional utviklingsplan for avtalespesialister i
Helse Nord 2018-2025, styringsgruppe oppnevning av brukerrepresentant

Vedtak:

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner Asbjørn Larsen som
brukerrepresentant til styringsgruppen for arbeidet med Regional utviklingsplan for
avtalespesialister i Helse Nord 2018-2025.

Møte i Regionalt brukerutvalg
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RBU-sak 23-2017

Årsrapport 2016 - Regionalt brukerutvalg
Helse Nord RHF

Vedtak:

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF godkjenner Årsrapport 2016 Regionalt
brukerutvalg med de endringer som kom frem under behandling av saken.

RBU-sak 24-2017

Retningslinjer for deltakelse i råd, utvalg og
prosjektarbeid

Vedtak:

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF vedtar rutinebeskrivelse ved oppnevning av
brukerrepresentanter i ulike råd og utvalg.

RBU-sak 25-2017

Orienteringssaker

1. Informasjon fra RBU-leder – muntlig
- Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg, møte i Bodø 9. februar 2017:
Informasjon om møtet
- Regionalt fagråd - psykisk helsevern for barn og unge, møte i Bodø 15. februar
2017: Informasjon fra møtet
- Regional Pasientsikkerhetskonferanse i Bodø 15. og 16. februar 2017:
Informasjon om konferansen
- Bikuben – regionalt brukerstyrt senter, møte i Kvæfjord 17. februar 2017:
Informasjon om innledning v/RBU-leder, tema Regionalt brukerutvalg og Helse
Nord RHF
- Styremøte Helse Nord RHF i Tromsø 22. februar 2017: Informasjon om enkelte
styresaker
- FFO Troms, kurs for brukerrepresentanter i Tromsø 11. til 12. mars 2017:
Informasjon om innledning v/RBU-leder
- Møte med regional rådgiver for pasient- og pårørendeopplæring i Helse Nord Elsa
Hamre m.fl. i Bodø (v/lærings- og mestringssenteret) 17. mars 2017:
Informasjon om planlagt møte. Tema: Informasjon om hverandre og se hvordan
vi kan støtte hverandres arbeidsområder.
- Årsmøte i LHL Nordland i Bodø 25. - 26. mars 2017: RBU-leder vil orientere om
RBU og vil innlede om brukermedvirkning.
2. Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig
- RBU-medlem Marit Sirijord
• Helsedirektoratets høring ad. Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og
kvalitet i nyfødtintensivavdelinger: Spørsmål ad. prosessen rundt denne
høringen. Helse Nord RHF har avgitt høringsuttalelse som legges frem som
referatsak i styremøte 29. mars 2017.
Møte i Regionalt brukerutvalg
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RBU-medlem Randi Nilsen
• Fagråd for kvinnesykdommer og fødselshjelp: Møte utsatt på grunn av fornyet
oppnevning av fagrådet.
• Bilde- og videotaking under fødsler: Informasjon om arbeidet med utforming
av en felles plakat.
• Fagråd i revmatologi, møte i slutten av februar 2017: Innkalling ble sendt til
tidligere brukerrepresentant og valgt brukerrepresentant møtte derfor ikke.
- RBU-medlem Asbjørn Larsen
• Oppdragsdokument 2016, telefonmøte 18. januar 2017: Informasjon
• Medikamentfritt tilbud i Helse Nord, telefonmøte 19. januar 2017:
Informasjon om møtet og tilbudet som etableres.
• Arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg, møte i Bodø 9. februar 2017:
Sak om tilskudd til brukerorganisasjoner
• Regionalt fagråd TSB, møte 23. februar 2017: Informasjon om møtet og
problematikken rundt taushetsplikten innen rusbehandling.
• Årlig melding 2016, telefonmøte 7. mars 2017: informasjon om møtet
- RBU-medlem Jørgen Dahl
• Fagråd infeksjon, smittevern og mikrobiologi, møte 21. november 2016:
Informasjon fra møtet
3. Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig
- Ekstraordinært styremøte 18. april 2017: Informasjon om bakgrunnen for
styremøte (behandling av saker ad. Nasjonal helse- og sykehusplan akuttkirurgisk beredskap og stedlig ledelse)
- RBU-AU-møte 4. april 2017: Avholdes for å behandle saker som skal til styret i
Helse Nord RHF 18. april 2017 eller 26. april 2017
4. Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker
-

Vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

RBU-sak 26-2017

Referatsaker

Det ble referert fra følgende saker:
1.
2.
3.
4.

Møte i brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF 14. februar 2017, innkalling/referat
Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 26. januar 2017
E-post av 17. januar 2017 fra Folkehelseinstituttet ad. forskning ved fjæra for brukere
Brev av 23. februar 2017 fra Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS ad. oppnevning
av brukerrepresentanter som observatør i styret og som deltakere i
brukerpanelet/brukerutvalg 2017-2019
5. Statistikk for rehabiliteringsinstitusjoner - oversikt over henvisninger, klagesaker m. m.,
oppfølging av forespørsel fra RBU-medlem Randi Nilsen, jf. e-post av 12. februar 2017
6. Referat fra møte i brukerutvalget i Universitetssykehuset Nord-Norge HF 1. februar 2017

Møte i Regionalt brukerutvalg
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Vedtak:

Framlagte saker tas til orientering.

RBU-sak 27-2017

Eventuelt

A. Oppnevning/reoppnevning av brukerrepresentanter i fagråd for hjertesykdommer og
fagråd for kvinnesykdommer og fødselshjelp
RHF-ledelsen ber Regionalt brukerutvalg om å oppnevne/reoppnevne
brukerrepresentanter i fagråd for hjertesykdommer og fagråd for kvinnesykdommer og
fødselshjelp. Funksjonstiden for disse to fagrådene har gått ut. Fagråd for hjertesykdom
har ikke vært aktivt på flere år. Det er besluttet å oppnevne dette fagrådet på ny. I
fagrådet for kvinnesykdommer og fødselshjelp har RBU-medlem Randi Nilsen vært
brukerrepresentant.
Vedtak:

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner/reoppnevner følgende
brukerrepresentanter:
a) Fagråd for hjertesykdommer: Arne Ketil Hafstad
b) Fagråd for kvinnesykdommer og fødselshjelp: Randi Nilsen
B. Fagråd - bruk av vararepresentanter
RBU-varamedlem Marianne P. Brekke stilte spørsmål ad. valg av vararepresentanter til
de like utvalg og fagråd.
Vedtak:

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar innspillet fra RBU-varamedlem Marianne
P. Brekke til orientering.
C. Regionalt fagråd for hudsykdommer - innspill fra RBU om aktuelle saker
RBU-medlem Else Marie Isaksen orienterte fra møte i Regionalt fagråd for
hudsykdommer og fagrådets ønske om innspill fra RBU på aktuelle saker til dette
fagrådet.

Vedtak:

1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjon om møte i Regionalt fagråd
for hudsykdommer til orientering.
Møte i Regionalt brukerutvalg
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2. RBU-medlemmer bes om å sende ev. innspill på aktuelle saker til
brukerrepresentant Else Marie Isaksen i Regionalt fagråd for hudsykdommer.
Bodø, den 16. mars 2017

godkjent av Arne Ketil Hafstad,
i etterkant av RBU-møtet,
den 16MAR2017 – kl. 14.35
____________________
Arne Ketil Hafstad
RBU-leder

Møte i Regionalt brukerutvalg
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Protokoll
Vår ref.:
2017/41

Møtetype:
Møtedato:
Møtested:
Neste møte:
Tilstede

Referent/dir.tlf.:
Karin Paulke, 75 51 29 36

Sted/Dato:
Bodø, 6.4.2017

Møte i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalg
6. april 2017
Telefonmøte
11. mai 2017 – Regionalt brukerutvalg

Navn:
Arne Ketil Hafstad
Gunn Strand Hutchinson
Jørgen Dahl
Lars Vorland
Karin Paulke
Unn Hamran
Tor-Arne Haug
Knut Tjeldnes

Tittel:
leder
nestleder
varamedlem - møtte i Asbjørn Larsens fravær
adm. direktør
stabsdirektør
administrasjonskonsulent
direktør for forretningsutvikling
seniorrådgiver

Organisasjon:
FFO
SAFO
FFO
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF
Helse Nord RHF

Navn:
Asbjørn Larsen

Tittel:
medlem

Organisasjon:
RIO

Forfall

Postadresse:
Helse Nord RHF
8038 BODØ

Besøksadresse:
Sjøgata 10
8006 BODØ

Møte i Regionalt brukerutvalg
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Tlf.: 75 51 29 00
Faks: 75 51 29 01

www.helse-nord.no
postmottak@helse-nord.no
Org.nr.: 883 658 752
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RBU-AU-sak 4-2017
Sak 4-2017
Sak 5-2017
Sak 6-2017
Sak 7-2017
Sak 8-2017
Sak 9-2017

Sak 10-2017
Sak 11-2017
Vedtak:

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av innkalling og saksliste
Nasjonal helse- og sykehusplan – stedlig ledelse
Nasjonal helse- og sykehusplan – kirurgisk akuttberedskap m. m.
Nordlandssykehuset HF
Nasjonal helse- og sykehusplan – kirurgisk akuttberedskap m. m.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - idéfaserapporten
med plan for oppstart av konseptfase
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø Åsgård idéfaserapporten med plan for oppstart av konseptfasen
Sykefraværsarbeidet i Helse Nord etter ordningen Raskere tilbake
Eventuelt
A. Nasjonal styringsgruppe for persontilpasset medisin oppnevning av brukerrepresentant

Innkallingen og sakslisten godkjennes med den endringen som kom frem under
behandling av saken.

RBU-AU-sak 5-2017

Nasjonal helse- og sykehusplan –
stedlig ledelse

Vedtak:

1. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen
om Nasjonal helse- og sykehusplan - stedlig ledelse til orientering.
2. RBU-AU forutsetter at alle helseforetak følger opp foreslåtte tiltak, slik at
helseforetakene oppfyller kravene til stedlig ledelse.

RBU-AU-sak 6-2017

Nasjonal helse- og sykehusplan –
kirurgisk akuttberedskap m. m.
Nordlandssykehuset HF

Vedtak:

1. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg i Helse Nord RHF viser til utredningen,
Nordlandssykehuset HFs behandling av saken og saksfremlegget. RBU-AU tar
informasjonen om framtidig organisering av kirurgisk akuttberedskap og
fødevirksomheten med tilgrensende fagområder i Nordlandssykehuset Lofoten til
orientering.
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2. RBU-AU vil understreke at Lofotens geografiske beliggenhet og tidvis, særlig på
vinteren, utfordringer med å kunne transportere pasienter til andre sykehus gjør
det nødvendig med sikker tilgjengelighet til akuttberedskap lokalt.

3. RBU-AU slutter seg til at Nordlandssykehuset Lofoten skal ha:
- Jordmorstyrt fødestue med mulighet for nødkeisersnitt.
- Akuttsykehus med vurderings- og stabiliseringskompetanse, med mulighet for
akuttkirurgi
- Traumeberedskap, jf. kravene i nasjonal og regional traumeplan

4. RBU-AU er enig i at utvikling av elektiv kirurgi og ortopedifunksjonen håndteres
som del av helseforetakets arbeid med utviklingsplanen og intern arbeidsfordeling.

5. RBU-AU vil videre understreke behovet for at framtidig spesialitetsstruktur gjør det
mulig å opprettholde akuttberedskap ved mindre lokale sykehus. Dette forutsetter
en viss bredde i fundamentet i de største spesialitetene slik at de kan ivareta
generelle oppgaver.

RBU-AU-sak 7-2017

Nasjonal helse- og sykehusplan –
kirurgisk akuttberedskap m. m.
Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Vedtak:

1. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalg i Helse Nord RHF viser til utredningen,
Universitetssykehuset Nord-Norge HFs behandling av saken og saksfremlegget.
RBU-AU tar informasjonen om framtidig organisering av kirurgisk akuttberedskap
og fødevirksomheten med tilgrensende fagområder ved Universitetssykehuset
Nord-Norge Narvik til orientering.
2. RBU slutter seg til at Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik skal ha:
- Fødeavdeling
- Gastrokirurgisk dag- og poliklinisk behandling og avvikle gastrokirurgisk
døgnaktivitet
- Akuttsykehus med stabiliserings- og vurderingskompetanse
- Sykehus med traumeberedskap, jf. Nasjonal og regional traumeplan
RBU-AU ber om at det sørges for at Universitetssykehuset Nord-Norge HF
gjennomfører et aktivt rekrutteringsarbeid for å sikre en bemanning av
fødeavdelingen som tilfredsstiller nasjonale kvalitetskrav.

3. RBU-AU er enig i at utvikling av elektiv kirurgi og ortopedifunksjonen håndteres
som del av helseforetakets arbeid med utviklingsplanen og intern arbeidsfordeling.
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4. RBU-AU vil understreke behovet for at framtidig spesialitetsstruktur gjør det mulig
å opprettholde akuttberedskap ved mindre lokale sykehus. Dette forutsetter en viss
bredde i fundamentet i de største spesialitetene slik at de kan ivareta generelle
oppgaver.

RBU-AU-sak 8-2017

Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest
sykehus - idéfaserapporten med plan for
oppstart av konseptfase

Vedtak:
1.

2.

3.

Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF tar informasjonen
om Finnmarkssykehuset Nye Hammerfest sykehus - idéfaserapporten med plan for
oppstart av konseptfase til orientering.
RBU-AU slutter seg til anbefalingen om at prosjektet går videre inn i plan- og
konseptfasen. I tillegg til 0-alternativet går prosjektet videre med alternativene:
• 1B: Nytt sykehus med gradvis nybygging på eksisterende tomt
• 3: Nytt sykehus på ny tomt på Rossmolla
RBU-AU ber om at saken legges frem på nytt, når del 1 av konseptfasen er
gjennomført, tentativt i september/oktober 2017.

RBU-AU-sak 9-2017

Universitetssykehuset Nord-Norge
Tromsø Åsgård - idéfaserapporten med
plan for oppstart av konseptfasen

Vedtak:

1. Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF tar informasjonen
om UNN Tromsø Åsgård - idéfaserapporten med plan for oppstart av konseptfasen til
orientering.
2. RBU-AU slutter seg til anbefalingen om at prosjektet går videre inn i plan- og
konseptfasen. I tillegg til 0-alternativet går prosjektet videre med alternativene:
• Alternativ 2 a: Bygge nytt på eksisterende tomt Åsgård-vest (Å 2), 60.000 m2
• Alternativ 3 a: Bygge nytt i Breivika (B1, B2 a, B2 b, B3, B4 og B5)

3.

RBU-AU forutsetter at det videre arbeidet gjennomføres med god medvirkning fra
pasienter og pårørende.
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RBU-AU-sak 10-2017

Sykefraværsarbeidet i Helse Nord etter
ordningen Raskere tilbake

Vedtak:

Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF slutter seg til forslaget
om fremtidig tilbud for å redusere sykefravær som bygger på erfaringer fra ordningen
Raskere tilbake, jf. oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet i oppdragsdokument
for 2017.

RBU-AU-sak 11-2017

Eventuelt

A. Nasjonal styringsgruppe for persontilpasset medisin - oppnevning av brukerrepresentant

RBU-leder Arne-Ketil Hafstad innledet og redegjorde kort for henvendelsen fra Helse
Sør-Øst RHF om forslag til kandidater til den nasjonale styringsgruppen for
persontilpasset medisin.
Vedtak:

Arbeidsutvalget i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF foreslår Knut
Hartviksen som brukerrepresentant i nasjonal styringsgruppe for persontilpasset
medisin.
Bodø, den 6. april 2017

godkjent av Arne Ketil Hafstad,
i etterkant av RBU-AU-møtet,
den 6. april 2017 – kl. 13.20
____________________
Arne Ketil Hafstad
RBU-leder
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Møtedato: 11. mai 2017
Arkivnr.:

RBU-sak 30-2017

Saksbeh/tlf:
Hilde Rolandsen, 75 51 29 00

Sted/Dato:
Bodø, 4.5.2017

Plan 2018-2021 – inkl. planpremisser, rullering
av investeringsplanen og midlertidig
oppdragsdokument 2018
Saksdokumentene ettersendes.
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Møtedato: 11. mai 2017
Arkivnr.:
2017/8

Saksbeh/tlf:
Jon Tomas Finnsson/Linn Gros

RBU-sak 31-2017

Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og

Sted/Dato:
Bodø, 4.5.2017

kompetanse, oppfølging av styresak 74-2016
Formål/bakgrunn
Styret i Helse Nord RHF vedtok 15. juni 2016 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB
i Helse Nord 2016-2025 som grunnlag for videre utvikling av fagområdene i
foretaksgruppen. Planen beskriver krav til faglig kompetanse i psykisk helsevern og
TSB 1 i Helse Nord. I samme sak ble det vedtatt at adm. dir. skal «komme tilbake til styret
med en sak som beskriver bygningsmassen og kompetansen innenfor psykisk helsevern og
rus, og hvilke tiltak som ønskes/er iverksatt for å dekke opp ev. gap.» Denne saken
orienterer om helseforetakenes egenevaluering av egen virksomhets faglige
kompetanse og bygningsmasse, vurdert opp mot faglige føringer vedtatt i Utviklingsplan
for psykisk helsevern og TSB i Helse Nord 2016-2025 (heretter Utviklingsplanen).
Denne saken legges frem for Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF til orientering i
forkant av styrets behandling.
Faglige føringer til psykisk helsevern og TSB
Utviklingsplanen stiller krav til at psykisk helsevern og TSB i Helse Nord skal tilby
poliklinisk behandling, ambulante tjenester, akutt-tjenester og døgnbehandling.
Det skilles mellom basis- og spisskompetanse. Basiskompetanse skal finnes ved alle
lokale poliklinikker og DPS-døgnenheter for de tre fagområdene, og innebærer
kompetanse til å utrede og påbegynne behandling av de vanligste og mest utbredte
tilstandene. Spisskompetanse er kompetanse til å behandle sammensatte og sjeldne
tilstander. I psykisk helsevern inkluderer det blant annet tvunget psykisk helsevern,
behandling av personer dømt til tvunget psykisk helsevern og behandling i lukkede
sengeposter. Slike funksjoner er i Helse Nord sentralisert til UNN og
Nordlandssykehuset. Et helseforetak kan yte spisskompetanse både gjennom eget
tilbud og gjennom andre helseforetak etter avtale. Målet er at pasienter i Helse Nord
skal sikres likeverdig tilgang til spesialpsykiatrisk helsehjelp uavhengig av bosted.

Metode for evaluering av faglig kompetanse og bygningsmasse
Helseforetakenes faglige kompetanse og bygningsmasse ble kartlagt gjennom en
skriftlig egenevaluering der helseforetakene vurderte egen faglig kompetanse opp mot
Utviklingsplanens krav til tjenestene. Det ble deretter gjennomført dialogmøter basert
på egenevalueringen for å sikre en felles forståelse. Alle egenevalueringene ligger
vedlagt saken. Bygningsmassen ble evaluert kun ut fra faglige, og ikke tekniske kriterier.

1

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling
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Den tekniske tilstanden på bygningsmassen ble vurdert av Multiconsult i perioden
2015-2016. 2

Resultat av egenevalueringen
Faglige krav – basiskompetanse
Helseforetakene vurderer at de i hovedsak fyller krav til basiskompetanse i sine
tjenester slik at de vanligste og mest utbredte lidelsene kan utredes og påbegynnes
behandling av ved alle enheter. For pasientene er det et gode med et desentralisert
behandlingstilbud siden regionen har lange avstander og poliklinisk behandling ofte
krever flere møter. Organiseringen innebærer samtidig at tjenesten består av mange
mindre enheter der få ansatte må beherske et bredt spekter av behandlingsmetoder.
Det gjør tjenesten sårbar ved sykdom eller turnover. Å utdanne nye ansatte i alle
nødvendige behandlingsmetoder for å ivareta basiskompetansen er tidkrevende. For
tjenesten er det også krevende å bemanne mange mindre enheter med nødvendig
spesialistkompetanse.

Faglige krav – spisskompetanse
Helse Nord har en nasjonal behandlings- og kompetansetjeneste i psykisk helsevern og
TSB for den samiske befolkningen – SANKS. I tillegg finnes det regionale
behandlingsenheter for spiseforstyrrelser, psykoser, psykisk utviklingshemmede med
psykiske lidelser, medikamentfri behandling og OCD-behandling (behandling av
tvangslidelser). Psykisk helsevern i Helse Nord har en funksjonsfordeling der UNN og
Nordlandssykehuset ivaretar spissfunksjoner som tvunget psykisk helsevern med
døgnopphold og behandling til personer dømt til tvunget psykisk helsevern etter
straffeloven. I TSB ivaretar alle helseforetak det meste av spisskompetansefunksjonene
selv. Egenevalueringen viser at alle helseforetak vurderer at de har nødvendig
kompetanse til å løse spissfunksjoner de har ansvar for.
Akuttilbud i DPS/TSB
Oppdragsdokumentet har over år stilt krav til at DPS skal ha akuttfunksjon gjennom
døgnet. Det er også et kompetansekrav i Utviklingsplanen. Alle helseforetak i Helse
Nord har akutte ambulantteam (AAT)/akuttpsykiatriske ambulantteam (APAT), for å
tilby akutthjelp til pasienter ved DPS. Teamene behandler problemstillinger fra både
psykisk helsevern og TSB. Egenevalueringen viser at ingen ambulante akutt-team i
Helse Nord er tilgjengelig hele døgnet. For å tilby akutt-tjenester i DPS gjennom døgnet
har derfor UNN og Nordlandssykehuset etablert en beredskapsordning. Når AAT
stenger for kvelden overtas ansvaret for akuttberedskapen av en lege i vakt. Legen kan
legge pasienter inn i beredskapsseng i DPS.
Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset har per i dag ikke akuttilbud gjennom
døgnet i DPS. Det arbeides for å etablere nødvendige akutt-tjenester i begge
helseforetakene. Helgelandssykehuset har iverksatt et prosjekt for å etablere

https://helsenord.no/Documents/Styret/Styrem%C3%B8ter/Styrem%C3%B8ter%202016/20160615/Styresak%20
72-2016%20Plan%202017-2020%20-%20inkl.%20rullering%20av%20investeringsplanen%2020172024.pdf
2
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vaktberedskap i psykisk helsevern som skal sikre akutt-tjenester gjennom døgnet. 3
Tilsvarende har Finnmarkssykehuset et pågående arbeid for å utrede akuttilbudet i
DPS. I Finnmark utredes en vaktordning med beredskapssenger i DPS. Organiseringen
av akuttilbudet i Finnmarkssykehuset skal styrebehandles før sommeren 2017.

Erfaringer fra UNN og Nordlandssykehuset viser at det er begrenset behov for akutttjenester i DPS sent på kvelden og natt. Det er bemanningsmessig krevende og kostbart
å drive AAT med tilgjengelighet gjennom hele døgnet. En kombinasjon av akutttjenester på dagtid/kveld i lokal poliklinikk, kombinert med vaktordning med
beredskapssenger i DPS resten av døgnet, vurderes å gi et faglig tilfredsstillende tilbud.

Akuttilbud i psykisk helsevern for barn og unge
Akuttilbudene i DPS gir tilbud til pasienter ned til 16 år. Det er ingen AAT for barn yngre
enn 16 år, og akutthenvendelser ivaretas gjennom lokale poliklinikker på dagtid. På
kveld og nattestid er det akuttpsykiatriske døgnenheter i Bodø og Tromsø som ivaretar
akuttfunksjonene. Nordlandssykehuset har tidligere hatt et AAT for ungdom i Bodø som
ble avviklet på grunn av lavt pasientvolum. Ingen helseforetak har planer om å etablere
egne ambulante akuttilbud for barn og ungdom.
Bygningsmessige krav
Akuttilbud i DPS gjennom døgnet krever en bygningsmasse som er egnet til formålet.
Gjennomgangen viser at alle helseforetak har DPS med bygningsmasse som kan
tilpasses til å romme beredskapssenger som sikrer akuttilbud gjennom døgnet.
Egenevalueringen har videre vurdert bygningsmassenes faglige egnethet ut fra kriterier
som byggenes tilrettelegging for frivillighet og redusert bruk av tvang, ivaretakelse av
ansatte og pasienters sikkerhet, mulighet for å tilby differensiert behandling, gi buffer
ved høyt belegg og ivareta akutt- og krisetjenester. Høyt belegg ved enkelte enheter
krever at bygningsmassen kan tilpasses antall pasienter. Egenevalueringene viser at det
er stor variasjon i bygningsmassen. Alle helseforetak beskriver at deler av
bygningsmassen har en utforming eller kvalitet som har uhensiktsmessige
konsekvenser for drift.

Bygningsmessige forhold har spesielt stor betydning for pasienter i tvunget psykisk
helsevern med døgnopphold. 4 Muligheter og begrensninger i bygningsmassen virker
inn på muligheten for å unngå bruk av tvunget psykisk helsevern og påvirker om
tvangstiltak kan iverksettes på en så skånsom og ivaretagende måte som mulig. Det er
et mål å redusere bruk av tvunget psykisk helsevern. Samtidig har endring i lovverket
åpnet for at flere kan dømmes til behandling i psykisk helsevern, og det er økt bruk av
varetekts-surrogat. Det øker presset på sikkerhets- og akuttpsykiatrien og dermed
behovet for større bygningsmessig kapasitet og fagkompetanse.

3https://helgelandssykehuset.no/seksjon/arr/Documents/Styret/Styresaker%202017/20170306/20170306%20Styresak%2022

%20Vedlegg%202%20Rapport%20vedrørende%20Ambulant%20akut
4

team%20Helgeland.pdf

Se blant annet Sivilombudsmannens besøksrapport fra UNN

https://www.sivilombudsmannen.no/getfile.php/Rapporter/160829%20Bes%C3%B8ksrapport%20UNN%20web.pdf og

revisjonen av tvunget psykisk helsevern ved Nordlandssykehuset

https://nordlandssykehuset.no/Documents/Styret%20i%20Nordlandssykehuset/Styrem%C3%B8ter%202017/21022017/Styresak%20006-2017%20Internrevisjonsrapport%20112016%20Tvungent%20psykisk%20helsevern%20i%20Nordlandssykehuset%20HF_m%20vedlegg.pdf
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UNN og Nordlandssykehuset ga under gjennomgangen tilbakemelding om at dagens
bygningsmasse ikke er tilstrekkelig tilrettelagt i alle enheter hvor det utøves tvunget
psykisk helsevern. Det pågår utbedringer av dagens bygningsmessige forhold, men
nybygg ligger frem i tid. 5 I psykisk helsevern for barn og unge har akuttenhetene
relativt ny bygningsmasse, og bygningsmessige utfordringer kan løses innenfor
eksisterende bygningsmasse uten større investeringer.

Samlet viser gjennomgangen at både faglige og bygningsmessige forhold må vurderes
når tjenestene skal evalueres. Bygningsmessige forhold må kunne ivareta urolige
pasienter, engstelige pasienter og pasienter som trenger å skjermes fra andre. Tilpasset
bygningsmasse gir større faglig fleksibilitet og ivaretar bedre personalets sikkerhet. Når
oppgradering av bygningsmassen i psykisk helsevern vurderes, bør enheter godkjent
for tvunget psykisk helsevern prioriteres.
Riktig kompetanse – en forutsetning for likeverdige tjenester
Egenevalueringene viser at både psykisk helsevern og TSB har utfordring med å
rekruttere og beholde spesialister. Alle helseforetak har enheter med svært begrenset
spesialistdekning, som gjør det nødvendig å dekke spesialistfunksjoner gjennom innleie
og ambulering. Flere små fagmiljø gjør det krevende å bygge opp fagkompetanse som
ivaretar alle aspekter av utredning og behandling. Enkelte steder beherskes spesifikke
behandlingsmetoder av bare en enkelt ansatt. Det viser et behov for en overordnet
kompetanseplan slik at faglig tilbud ikke baseres på enkeltpersoner. Mangel på
spesialister gjør det tidvis utfordrende å gi et tilstrekkelig godt pasienttilbud. Av hensyn
til kvalitet og likeverdighet bør ansvar for å dekke opp kompetansemangel ivaretas på
avdelings- eller klinikknivå i helseforetaket. Det sikrer at pasientene får tilbud om
behandling ved annen enhet, eller at behandling gis av personell fra andre enheter.

Planlagte og iverksatte tiltak
Helseforetakene har godt etablerte systemer for å bygge kompetanse og sikre
nødvendig bygningsmessig standard. Alle helseforetak har program for å styrke
rekruttering og stabilisering av kompetanse. Dialogmøtene ga informasjon om at det
foreligger planer for å bygge kompetanse, styrke rekrutteringen og utbedre bygninger i
alle helseforetak. Helse Nord RHF har som oppfølging av Utviklingsplanen planlagt flere
tiltak for å møte kjente utfordringer. Det er startet et arbeid for å etablere et SIFER6 for
å styrke faglig kompetanse på sikkerhets- og fengselspsykiatri. SIFER vil få ansvar for å
bygge kompetanse på voldsrisikovurdering i regionen. Helse Nord RHF vil også legge til
rette for å etablere et kompetansebyggingsprogram om rus for barn og unge.
Konklusjon
Helseforetakenes egenevalueringer viser at pasienter i Helse Nord jevnt over har et
tilbud med tilstrekkelig kompetanse innen psykisk helsevern og TSB. Flere enheter er
imidlertid små og har sårbare fagmiljø. Av hensyn til regionens langstrakte geografi, vil
det også i fremtiden være nødvendig for å kunne tilby tjenester i hele regionen. For å

Styret for Universitetssykehuset Nord-Norge, sak 15/2017 – orienteringssak 4. Orienteringssak om
oppfølging av sivilombudsmannens besøksrapport
5

https://unn.no/Documents/Styrem%C3%B8ter%20dokumenter/2017/080217/Sak%2015-2017%20%20Orienteringssaker%20%20offentlig.pdf
6

Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, retts- og fengselspsykiatri. Se her på SIFER.no
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sikre lik tilgjengelighet til faglige ressurser, bør det faglige tilbudet i større grad ivaretas
på helseforetaksnivå. Det vil gi pasientene et behandlingstilbud et annet sted ved
kompetansemangel, eller et ambulant tilbud med personellet fra andre enheter. En slik
ordning reduserer sårbarheten ved endringer i personellgruppen ved den enkelte
behandlingsenhet.

Egenevalueringen viste at kun UNN og Nordlandssykehuset har DPS som tilfredsstiller
Utviklingsplanenes faglige krav til tjenester og innhold, inkludert akutt-tjenester
gjennom døgnet. Kravet om akutt-tjenester gjennom døgnet ved DPS kan tilfredsstilles
både gjennom polikliniske akutt-tjenester tilgjengelig gjennom døgnet, eller ved å
kombinere akutt-tjenester med beredskapssenger ved DPS. Både Helgelandssykehuset
og Finnmarkssykehuset utreder for tiden hvordan de skal etablere akutt-tjenester
gjennom døgnet i DPS.
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Psykisk helsevern og rus
- bygningsmasse og kompetanse til orientering.
Bodø, den 4. mai 2017
Lars Vorland
Adm. direktør
Vedlegg:
1. Helse Nord styrets vedtak i styresak 74-2015 Utviklingsplan for psykisk helsevern og
TSB 2016-2025
2. Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025 med alle vedlegg
3. Egenevaluering Finnmarkssykehuset HF
4. Egenevaluering Universitetssykehuset Nord-Norge HF v/Barne- og ungdomsklinikken
5. Egenevaluering Universitetssykehuset Nord-Norge HF v/Psykisk helse- og
rusklinikken
6. Egenevaluering Nordlandssykehuset HF
7. Egenevaluering Helgelandssykehuset HF
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Møtedato: 15. juni 2016
Arkivnr.:

Styresak 74-2016

Saksbeh/tlf:
Jon Tomas Finnsson/Linn Gros

Sted/Dato:
Bodø, 15.6.2016

Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 1
2016-2025, endelig vedtak

Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i
uthevet kursiv):
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 20162025 som retningsgivende for den videre utviklingen av fagområdet i
foretaksgruppen med den endringen som kom frem under behandling av saken
(konklusjonens punkt 1).
2. Styret ber adm. direktør om å vurdere og prioritere utviklingsplanens tiltak og
budsjett i forbindelse med oppdragsdokument og budsjett i årene fremover.

3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det i løpet av 2016 etableres et døgntilbud
med to plasser for personer med samtidig psykisk utviklingshemming og psykiske
lidelser.
4. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at det etableres fem regionale
sikkerhetspsykiatriske senger i regionen innen 2025. De første tre sengene
etableres ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF fra 2019. De resterende to
etableres ved Nordlandssykehuset HF fra 2020.
5. Styret ber adm. direktør om å etablere en regional kompetansetjeneste for
sikkerhetspsykiatri i Helse Nord.

6. Styret ber adm. direktør om å starte arbeidet med en regional fagplan for tverrfaglig
spesialisert rusbehandling (TSB).

7. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med en sak som beskriver
bygningsmassen og kompetansen innenfor psykisk helsevern og rus og hvilke
tiltak som ønskes/er iverksatt for å dekke ev. gap.
8. Styret ber adm. direktør være særskilt oppmerksom på behovet for økt
kompetanse i psykisk helsevern og TSB generelt, og spesielt når det gjelder
kompetansebehovet på alle tjenesteplan til utviklingshemming kombinert med
psykiske lidelser og kompetanse av sosialfaglig karakter.
Enstemmig vedtatt.
1

TSB: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling
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Styrets vedtak:

1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 20162025 for den videre utviklingen av fagområdet i foretaksgruppen med den
endringen som kom frem under behandling av saken (konklusjonens punkt 1).
2. Styret ber adm. direktør om å vurdere og prioritere utviklingsplanens tiltak og
budsjett i forbindelse med oppdragsdokument og budsjett i årene fremover.

3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det i løpet av 2016 etableres et døgntilbud
med to plasser for personer med samtidig utviklingshemming og psykiske lidelser.
4. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at det etableres fem regionale
sikkerhetspsykiatriske senger i regionen innen 2025. De første tre sengene
etableres ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF fra 2019. De resterende to
etableres ved Nordlandssykehuset HF fra 2020.
5. Styret ber adm. direktør om å etablere en regional kompetansetjeneste for
sikkerhetspsykiatri i Helse Nord.

6. Styret ber adm. direktør om å starte arbeidet med en regional fagplan for tverrfaglig
spesialisert rusbehandling (TSB).
7. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med en sak som beskriver
bygningsmassen og kompetansen innenfor psykisk helsevern og rus og hvilke tiltak
som ønskes/er iverksatt for å dekke ev. gap.

8. Styret ber adm. direktør være særskilt oppmerksom på behovet for økt kompetanse
i psykisk helsevern og TSB generelt, og spesielt når det gjelder kompetansebehovet
på alle tjenesteplan til utviklingshemming kombinert med psykiske lidelser og
kompetanse av sosialfaglig karakter.

Møte i Regionalt brukerutvalg
11MAI2017 - saksdokumenter

side 25

7

Utviklingsplan for psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling i
Helse Nord 2016–2025

Utgitt av:
Helse Nord RHF
2016
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Forord
I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) blir psykiske lidelser den viktigste årsaken til
sykdomsbelastning i Vesten i 2020. 1,2 Det forventes særlig vekst i lidelser som
depresjon, angst og rusmiddelproblemer. Utviklingsplanen er skapt i samarbeid med
brukerne for å gi innhold til pasientens helsetjeneste i Helse Nord, og for sammen å
finne gode løsninger for å sikre et trygt og kvalitativt godt helsetilbud til befolkningen.
Psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet rammer omtrent halve befolkningen for
kortere eller lengre perioder av livet. 3 Genetisk sårbarhet, belastende livshendelser og
langvarig stress er vanlige årsaker. For en mindre gruppe utvikles lidelsene til
langvarige vansker med stor funksjonssvikt. Psykiske lidelser og ruslidelser fører alt for
ofte til frafall fra skole, vansker med å komme inn i arbeid eller arbeidsuførhet. Helse
Nord skal derfor ha et tilbud både til pasienter som raskt kan hjelpes tilbake til normal
fungering, og til de som trenger oppfølging over tid.

Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser har vesentlig lavere levealder
enn øvrig befolkning, og dødsårsaken er hovedsakelig somatiske sykdommer som i stor
grad kan forebygges. I pasientens helsetjeneste må derfor helsetilbudet til personer med
psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet integreres med somatisk utredning,
oppfølging og behandling. For å lykkes med å gi et helsetilbud av god kvalitet tidlig i
sykdomsforløpet, må samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene være
godt. 4 I pasientens helsetjeneste skal pasienter og pårørende medvirke i valg som angår
egen behandling. Brukererfaringer skal samles og systematiseres for å bidra til utvikling
og organisering av helsetjenester. Pasient- og brukerorganisasjonene har deltatt i
arbeidet med utviklingsplanen og gitt konstruktive bidrag fra tidlig planleggingsfase og
til de siste redigeringer i sluttfasen. Det medikamentfri behandlingstilbudet, som åpner i
2016, er etablert etter ønske fra brukerne, og viser brukerstyring i praksis. Tilbudet er
utformet i nært samarbeid med brukerne, og bidrar til å øke pasientenes valgfrihet.
Det har vært et mål å gjøre utviklingsplanen kort og leservennlig. Av denne grunn er det
flere fagområder og store pasientgrupper som ikke gis særskilt omtale. Planen beskriver
faglige krav til tjenesten for fagområdene psykisk helsevern for barn og unge, psykisk
helsevern for voksne og TSB, og foreslår utviklingstiltak for de tre fagområdene. Vi
håper utviklingsplanen bidrar til at tjenestetilbudet innen psykisk helse og
rusbehandling i Helse Nord blir pasientens helsetjeneste.
Geir Tollåli
Fagdirektør, Helse Nord
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Sammendrag
Utviklingsplanen gir innhold i begrepet pasientens helsetjeneste i perioden frem mot
2025. Pasientens helsetjeneste skal yte tjenester av god kvalitet og et viktig
satsningsområde er derfor å utvikle gode kvalitetsindikatorer innen psykisk helsevern
og TSB, og et system for å registrere pasientskader. Pasientens behov skal settes i fokus
og pasientbehandling i psykisk helsevern og TSB skal bidra til deltakelse i skole og
arbeidsliv.

Utviklingsplanen beskriver hvilken faglig kompetanse som skal være i alle ledd av
psykisk helsevern og TSB i Helse Nord. Det skilles mellom basis- og spisskompetanse.
Alle enheter skal ha basiskompetanse til å utrede og påbegynne behandling av de
vanligste og mest utbredte tilstandene. I tillegg skal alle helseforetak tilby spesialiserte
tjenester til komplekse eller lavfrekvente tilstander. For enkelte tilstander må det inngås
avtaler mellom flere helseforetak for å etablere tilstrekkelig gode tjenester.

Hovedtrekkene i tjenesten fremover er at psykisk helsevern for voksne skal ha robuste
DPS som også i fremtiden er veien inn og ut fra spesialisthelsetjenesten. Alle DPS skal ha
et komplett behandlingstilbud bestående av polikliniske og ambulante tjenester,
akuttjenester gjennom døgnet og et differensiert døgntilbud. Psykisk helsevern for barn
og unge skal ha et tilbud for barn fra spedbarnsalder til unge voksne. BUP skal tilby
poliklinisk behandling og ambulante tjenester, akuttjenester og døgnbehandling. TSB
skal ha akuttjenester gjennom døgnet, døgntilbud, ambulante tjenester og poliklinisk
tilbud. Tjenestetilbudet i TSB skal samorganiseres med DPS. Spesialpsykiatrien skal tilby
høyspesialiserte tjenester til de alvorligst rammede pasientgruppene.
Helse Nord har psykisk helsevern og TSB som et satsningsområde. Plan for Helse Nord er
en overordnet plan for utvikling av hele spesialisthelsetjenesten i Helse Nord, med
finansiering og prioritering. Utviklingsplan for psykisk helse og TSB 2016-2025, peker ut
utviklingsområder for de tre fagområdene i planen, både samlet og hver for seg. Tabell 1
på side 7, viser kostnader knyttet til særskilt finansierte utviklingsområder i første del
av planperioden.
Felles utviklingsområder
• Psykisk helsevern og TSB skal, så langt det er mulig, tilby sine tjenester i
samhandling med kommunene og felles behandlingsenheter bør vurderes
• Behandlingstilbudet til familie og pårørende må styrkes på tvers av faggrenser
mellom barn, voksne og TSB
• Pasienter med sammensatte og samtidige behov skal tilbys koordinerte tjenester
fra somatikk, psykisk helsevern og TSB
• Helse Nord skal etablere tilstrekkelig kompetanse og kapasitet til å gi tilbud til
flyktninger og asylsøkere
• Digitale helsetjenester som internettbaserte selvhjelpsmoduler, e-poliklinikk og
digitale vaktordninger skal videreutvikles
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•
•
•

Helse Nord skal etablere god pasientskaderegistrering for psykisk helsevern og
TSB
Det skal utvikles kvalitetsregister og kvalitetsindikatorer for psykisk helsevern
og TSB
Helse Nord skal, i samarbeid med kommune og NAV, bidra til at pasienter i
psykisk helsevern og TSB kan fortsette skolegang og delta i arbeidslivet.
Helseforetakene skal legge til rette for deltagelse i skole og arbeid for pasienter i
behandling

Utviklingsområder for psykisk helsevern for barn og unge
• Det skal etableres behandlingstilbud til barn under tre år i alle helseforetak, for å
sikre aldersgruppen et likeverdig tilbud i spesialisthelsetjenesten
• Alle helseforetak i Helse Nord skal tilby barn og unge med rus- og
avhengighetsproblematikk utredning og behandling av høy kvalitet
• Barn i barnevernsinstitusjoner skal sikres nødvendig helsehjelp gjennom
forpliktende samarbeidsavtaler og god samhandling mellom BUP og barnevernet
Utviklingsområder for TSB
• Alle helseforetak i Helse Nord skal bygge ut poliklinisk kapasitet slik at den
samsvarer med landsgjennomsnittet
• Det skal utarbeides en regional fagplan for TSB som skal beskrive innhold,
organisering og kapasitet i tjenestetilbudet i dag, samt gi forslag til endringer for
å møte utfordringene i feltet frem mot 2025
• Helse Nord skal bygge opp spesialistkompetanse slik at alle helseforetak har
tilstrekkelig med spesialister innen rus- og avhengighetsmedisin
Utviklingsområder for psykisk helsevern for voksne
• Helse Nord skal etablere et tilpasset døgntilbud til mennesker med samtidig
psykisk lidelse og psykisk utviklingshemming
• Helse Nord skal tilby medikamentfri døgnbehandling for alvorlig psykisk syke
• Helse Nord skal bygge opp kapasitet og kompetanse på alderspsykiatriske
lidelser
• Helse Nord skal arbeide for å etablere en regional kompetansetjeneste for
sikkerhetspsykiatri
• Helse Nord skal øke kapasiteten innen sikkerhetspsykiatrien og etablere tilbud
som fyller kriterier for regionalt sikkerhetsnivå
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Økonomi
Tabell 1 viser planens utviklingsområder med budsjett for første del av planperioden.
Endelige rammer vedtas i Plan for Helse Nord, som rulleres årlig.
Tabell 1: Utviklingstiltak med budsjett (tall i kr. 1000)
Satsningsområder utviklingsplan PHV og
TSB
Nye behandlingstilbud
Styrke eksisterende behandlingsenheter
Kvalitet og fagutvikling
Kompetansebygging og utdanning
SUM

2016

2017

2018

2019

2020

16 700

31 200

31 200

45 700

53 700

4 250

6 300

20 300

20 300

20 300

750

1 200

10 000

12 000

12 000

3 300

4 300

8 500

10 000

12 000

25 000

43 000

70 000

88 000

98 000

Nye behandlingstilbud omfatter blant annet medikamentfritt døgntilbud og døgntilbud
til personer med samtidig psykisk utviklingshemming og psykiske lidelser. Midler til å
styrke eksisterende behandling omfatter økonomisk styrking av poliklinisk behandling
innen TSB, rustilbudet til barn og unge og tilbudet til eldre. Utvikling og etablering av
kvalitetsindikatorer og system for å registrere pasientskader er sammen med digitale
helsetjenester, pasientforløpsarbeid og fagplan for TSB sortert som kvalitet og
fagutvikling. Kompetansebygging og utdanning omfatter blant annet skole- og
arbeidsinkluderingsarbeid, og kompetansebygging innen sikkerhetspsykiatri, rus- og
avhengighetslidelser. Budsjettrammene viser kun økonomisk tilskudd som gis utenfor
basisrammen, og det forutsettes at generell omstilling skjer innenfor ordinær
rammefinansiering.
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1. Innledning
Pasientens helsetjeneste i Helse Nord skal tilby faglig gode og trygge tjenester til
pasienter som trenger spesialisthelsetjenester. Spesialisthelsetjenesten må arbeide for å
gi tidlig hjelp til barn og unge som står i fare for å utvikle psykiske lidelser, rus- og
avhengighetslidelser. Halvparten av alle psykiske lidelser debuterer før fjortenårsalder
og hele tre av fire før tjuefemårsalder. 5,6 Av denne grunn har tidlig innsats et betydelig
potensial for å bedre befolkningens livskvalitet og muligheter til å gjennomføre
skolegang og senere delta i arbeidslivet.

Planens første del beskriver sentrale elementer i pasientens helsetjeneste frem mot
2025 som er felles for planens tre fagområder; Psykisk helsevern for barn og unge, TSB
og psykisk helsevern for voksne. Disse er brukermedvirkning, barn som pårørende,
kvalitetsindikatorer, pasientsikkerhet, samhandling, digitale helsetjenester og
helsetjenester til samisk og fremmedkulturell befolkning. Planens andre del består av de
tre fagspesifikke kapitelene som beskriver fagfeltets organisering, bruker- og
pårørendemedvirkning, fagspesifikke utfordringer og faglige krav til tjenesten.
Fagkapitelene avsluttes med utviklingsområder for fagområdet frem mot 2025.
Pasientens helsetjeneste i Helse Nord
Planen skal gi et innhold til begrepet pasientens helsetjeneste. I Helse Nord skal
pasientens helsetjeneste preges av pasientens medvirkning, faglig kvalitet,
tilgjengelighet og likeverdighet. Brukermedvirkning står sentralt, og brukersiden har
derfor vært representert i alle deler av arbeidet: Gjennom direkte deltakelse i
arbeidsgruppene, prosjektgruppen og som referansegruppe.

Faglig kvalitet må være basert på kunnskapsbasert praksis der forskning har en sentral
plass. For pasientene er det viktig at de har nytte av behandlingen, og i særdeleshet at
behandlingen ikke er til skade. Planen presenterer derfor et rammeverk for
pasientsikkerhet. I pasientens helsetjeneste er pasientens behov førende for struktur og
innhold i tjenesten. Utviklingsplanen skal legge rammebetingelser for tjenestetilbudet til
en befolkning med demografiske endringer i alder og etnisk sammensetning. Helse Nord
har et nasjonalt ansvar for å tilby likeverdige helsetjenester til den samiske
befolkningen. Arbeidet skal bidra til å realisere Helse Nords mål om god kvalitet i
helsetjenesten og til å oppfylle Helse Nord RHFs sørge-for-ansvar.
Alvorlig psykisk syke har betydelig lavere levealder enn befolkningen for øvrig. 7
Forventet levealder er mellom 15 og 20 år kortere, hvorav 60 prosent kan tilskrives
somatiske sykdommer som i stor grad kan forebygges. 8 Alvorlig syke pasienter i psykisk
helsevern og TSB må derfor sikres somatisk oppfølging. Tilsvarende må somatiske
pasienter med samtidige psykiske lidelser og/eller ruslidelser gis et tilbud i psykisk
helsevern og/eller TSB. Mange pasienter med sammensatte og samtidige lidelser
trenger tett og omfattende oppfølging for å få et godt behandlingstilbud. I tråd med
Nasjonal helse- og sykehusplan, må det etableres rutiner som sikrer at pasienter i
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psykisk helsevern og TSB får likeverdig utredning og behandling av somatiske
helseproblemer, og at pasienter som under somatisk behandling, får likeverdig
utredning og behandling av psykiske lidelser og ruslidelser. 9 For fremtiden bør det
vurderes å samlokalisere spesialpsykiatriske tjenester med somatiske helsetjenester for
å legge til rette for å behandle flere tilstander hos pasienten samtidig.

Psykiske lidelser og rusavhengighet er blant de viktigste risikofaktorene for selvmord. 10
Hensiktsmessige kultursensitive tiltak for å forebygge selvmord i befolkningen er et
folkehelseansvar, og spesialisthelsetjenesten skal følge opp mennesker som står i fare
for å ta sitt eget liv. Det begås om lag 530 selvmord i Norge årlig. 11 Helsedirektoratets
handlingsplan fra 2014 legger til grunn at god psykisk helse og tidlig hjelp kan bidra til å
redusere antall selvmord. 12

Utviklingsområder i planperioden
I internasjonal sammenheng holder norsk helsetjeneste for mennesker med psykiske
lidelser og rusmiddelmisbruk høy kvalitet. I følge OECD er det særlig utvikling av
kvalitetsindikatorer og kvalitetsregistre, tidlig innsats og tiltak for å hindre frafall fra
skole og arbeidsliv som bør videreutvikles. 13 Planen fremmer derfor forslag om å utvikle
kvalitetsindikatorer for psykisk helsevern og TSB, tidlig innsats i forhold til rus og
integrere arbeids- og skoleinkludering i behandlingstilbudet.

Forbruksrater i psykisk helsevern og TSB
Magnussen-utvalget 14 brukte analyser av faktisk forbruk av helsetjenester som grunnlag
for å vurdere helseregionenes behov for helsetjenester. Psykisk helsevern og TSB ble
vurdert til å ha behov på linje med landsgjennomsnitt, mens kostnadene ble vurdert som
høyere grunnet geografiske forhold.
Tabell 2 viser forbruksrater i psykisk helsevern for voksne i Helse Nord, inkludert
avtalespesialister i hvert foretaksområde. Tabellen viser at antall pasienter som
behandles i spesialisthelsetjenesten i Helse Nord er på nivå med landsgjennomsnittet.
UNN og Finnmarkssykehuset har relativt mange utskrivinger i forhold til oppholdsdøgn.
Det tyder på at hver innleggelse er kortere i varighet enn det nasjonale gjennomsnittet.
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Tabell 2. Forbruksrater i prosent for psykisk helsevern for voksne i Helse Nord
sammenliknet med nasjonalt gjennomsnitt (snitt = 100)
Antall
pasienter

Helse Nord
Finnmarkssykehuset
UNN
Nordlandssykehuset
Helgelandssykehuset
Norge
Kilde: SAMDATA 2014

100
114
96
97
111
100

Døgnopphold Utskrivinger

112
136
111
107
99
100

128
164
146
110
79
100

Polikliniske
konsult.

100
97
104
80
126
100

Helse Nord har noe mer døgnbehandling enn landsgjennomsnitt. Aktiviteten varierer
mellom helseforetakene og Nordlandssykehuset har lavere poliklinisk aktivitet enn de
andre helseforetakene. Den høyere aktiviteten i døgnbehandling kan forstås ut fra lange
reiseavstander og en sentralisert spesialpsykiatri. Avtalespesialistenes andel av den
polikliniske aktiviteten er om lag halvparten av landsgjennomsnittet.
Tabell 3 viser aktivitet i psykisk helsevern for barn og unge. Sammenliknet med
nasjonalt gjennomsnitt er det høy aktivitet i Helse Nord. Oversikten viser at alle
helseforetak i regionen ligger over nasjonalt gjennomsnitt på aktivitetsmålene. Helse
Nord har ingen private leverandører og svært få avtalespesialister i psykisk helsevern
for barn og unge.
Tabell 3. Andel pasienter i prosent for psykisk helsevern for barn og unge i Helse Nord
sammenliknet med nasjonalt gjennomsnitt (snitt = 100)
Antall
pasienter

Helse Nord
Finnmarkssykehuset
UNN
Nordlandssykehuset
Helgelandssykehuset
Norge
Kilde: SAMDATA 2014

119
139
101
125
131
100

Døgnopphold Utskrivinger

156
222
117
139
211
100

168
224
152
152
168
100

Polikliniske
konsult.

122
143
104
128
135
100

Tabell 3 viser at psykisk helsevern for barn og unge behandler et stort antall pasienter
og at det er høy aktivitet både i døgnbehandling og poliklinikk. Det kan være grunnlag
for å se nærmere på arbeidsfordelingen mellom psykisk helsevern for barn og unge og
kommunale tjenester. Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset har et godt utbygd
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døgntilbud pr. innbygger. Aktivitetstallene viser at tilgjengelig behandlingstilbud blir
brukt.

Det foreligger mindre tilgjengelig tallgrunnlag i SAMDATA for TSB. En kombinasjon av
mange små enheter og lav datakvalitet oppgis som forklaring. Tabell 4 viser at Helse
Nord gir TSB behandling til om lag halvparten av antall pasienter sammenliknet med
nasjonalt gjennomsnitt.

Tabell 4. Andel pasienter i prosent for tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Nord
sammenliknet med nasjonalt gjennomsnitt (snitt = 100)
Antall
pasienter

Helse Nord
Finnmarkssykehuset
UNN
Nordlandssykehuset
Helgelandssykehuset
Norge
Kilde: SAMDATA 2014

Døgnopphold Utskrivinger

54
51
70
43

36
100

Polikliniske
konsult.

85

90

35

100

100

100

Det registreres få polikliniske konsultasjoner i Helse Nord. Det skyldes blant annet at
Helgelandssykehuset ikke har rapportert noen poliklinisk aktivitet innen TSB for 2014.
Den polikliniske TSB-aktiviteten er trolig registrert i psykisk helsevern for voksne.
Mangelen på nasjonale data viser at det er behov for tiltak for å bedre datakvaliteten i
TSB. Pålitelige aktivitetstall er nødvendig for å vurdere behov for endringer i tilbudet.

Dagens status
I planen presenteres pasientens helsetjeneste i en rekkefølge som reflekterer pasientens
alder og løfter frem de minste fagfeltene. Psykisk helsevern for barn og unge har ikke
vært igjennom større omstillinger de senere år. Fokus har vært på økt effektivitet i
polikliniske tjenester, og det er etablert flere ambulante enheter i regionen. Psykisk
helsevern for voksne har vært gjennom en omstilling der DPS er styrket med ambulante
tjenester og økt beredskap for å håndtere akutte kriser. Målet har vært en fordeling
mellom sykehus og DPS der hovedtyngden av behandlingen skal skje ved DPS. Denne
omstillingen er kommet langt på regionsnivå i Helse Nord. 15 TSB er det nyeste av
fagfeltene og bærer fortsatt preg av ulik organisering i helseforetakene. Frem mot 2025
skal TSB samorganiseres med DPS, for å kunne tilby et mer helhetlig behandlingstilbud
til pasientene.
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Sikkerhetspsykiatri
En egen arbeidsgruppe har utredet behovet for regionale sikkerhetspsykiatriske
funksjoner i Helse Nord. Arbeidsgruppen har vurdert om Helse Nord bør ha egen
regional sikkerhetsavdeling og et eget regionalt kompetansesenter for sikkerhets-,
fengsels- og rettspsykiatri (SIFER). Konklusjonen fra arbeidsgruppen i
sikkerhetspsykiatri er gjengitt i kapittel 5.3 i planen. Hele rapporten fra arbeidsgruppen
følger som vedlegg 1 til denne rapporten.

Nasjonal helse- og sykehusplan 2016-2019
Nasjonal helse- og sykehusplan er en viktig del av regjeringens arbeid for å skape
pasientens helsetjeneste. Planen skal sikre trygge sykehus og bedre helsetjenester. Den
gjelder for perioden 2016-2019, men beskriver og drøfter utviklingstrekk fram mot
2040. Nasjonal helse- og sykehusplan har syv hovedområder og mål:
• Styrke pasienten
• Prioritere tilbudet i psykisk helse og rusbehandling
• Fornye, forenkle og forbedre helsetjenesten
• Nok helsepersonell med riktig kompetanse
• Bedre kvalitet og pasientsikkerhet
• Bedre oppgavedeling og samarbeid mellom sykehusene
• Styrke akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

Helse Nords utviklingsplan viderefører de overordnede føringer fra nasjonal helse- og
sykehusplan for psykisk helsevern og TSB. Føringer gitt i nasjonal helse- og sykehusplan
er tilpasset lokale forhold i Helse Nord.
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2. Pasientens helsetjeneste
Pasientens helsetjeneste bygger på prinsippet om at ingen beslutninger om meg, tas uten
meg. 16 Pasienten skal medvirke i beslutninger om behandlingssted og
behandlingsmetode. 17 I Helse Nord skal pasientens helsetjeneste kjennetegnes av høy
faglig kvalitet, likeverdighet og tilgjengelighet. Sentralt i forbedringsarbeidet står
brukernes erfaringer med tjenestene de mottar. 18 Pasientbehandling skal gi bedre helse
og vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens ytelser eller mangel på ytelser, i
samsvar med Kunnskapssenterets definisjon av pasientsikkerhet. 19

2.1 Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er en lovfestet rettighet, og er i dag en naturlig del av helsetjenesten.
Dette er et må l i WHOs Mental Health Action Plan for Europe 2013-2020 og i
spesialisthelsetjenestens oppdragsdokument. 20, 21, 22 Helse Nord har et regionalt
brukerutvalg og lokale brukerutvalg i alle helseforetak. Brukerutvalgene peker ut
brukerrepresentanter til å delta i større prosesser av betydning for pasienttilbudet i
Helse Nord.
I pasientens helsetjeneste er pasienten en likeverdig partner i diskusjoner og
beslutninger om egen helse. På systemnivå må brukermedvirkning inngå som en del av
spesialisthelsetjenestens planleggings- og forbedringsarbeid. Et viktig premiss for at
helsetjenestene skal endre seg i trå d med pasientens behov legges gjennom fortløpende
pasienterfaringsundersøkelser. Helse Nords kvalitetsstrategi legger opp til elektroniske
løsninger for å samle brukeropplevd kvalitet (PREM) og effekt av behandling (PROM) for
bruk i forbedringsarbeid. 23 På individnivå kan hyppige tilbakemeldinger i en
behandlingssituasjon gjøre behandlingen mer treffsikker og redusere frafall fra
behandling. 24 Økt innflytelse og på virkning over egen behandling gir en opplevelse av
respekt og likeverdighet. Pasientens opplevelse av den terapeutiske alliansen virker inn
på behandlingseffekten og alliansens kvalitet på virkes av at pasient og terapeut få r til et
forpliktende samarbeid. 25 Et slikt samarbeid inspirerer til økt egeninnsats og opplevelse
av ansvar for egen helse. Det å bli sett og hørt på en gjennomgå ende og systematisk må te
har en egenverdi i seg selv.

2.2 Barn som pårørende

Over en femtedel av alle norske barn har foreldre med en psykisk lidelse eller
rusproblemer som går ut over daglig fungering. 26 Det gir barna fordoblet risiko for selv å
utvikle psykiske vansker og mer enn fordoblet risiko for å utvikle rusproblemer.
Risikoutsatte barn og unge skal derfor få tidlig oppfølging, slik at de sammen med sine
foreldre kan mestre sin hverdag.
Psykisk helsevern og TSB skal sikre at barn som pårørende blir ivaretatt og at
behandlingstjenesten oppdager og kartlegger behov for informasjon og oppfølging.
Helse Nord har utarbeidet regionale fagprosedyrer for barn som pårørende, som skal
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inkluderes i standardiserte behandlingsforløp. 27 Helse Nord skal sikre at det etableres
en praksis med kartlegging av barn og deres behov, samtaler med voksne og barn,
besøksrom som er egnet for familier, og informasjonsoverføring til
kommunehelsetjenesten. Barn og familie må være et fast tema i all utredning og
behandling. Oppfølging av familiene må gjøres i samarbeid mellom
spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenestetilbud og på tvers av voksen- og
barnetjenester.

2.3 Kvalitet og pasientsikkerhet

2.3.1 Kunnskapsbasert praksis
I Helse Nord skal alle behandlingsenheter tilby kunnskapsbasert utredning og
behandling av psykiske- og avhengighetslidelser. Kunnskapsbasert praksis er definert
som en integrasjon av den beste tilgjengelige forskning med klinisk ekspertise, i kontekst
av pasientens egenskaper, kultur og preferanser. 28 Helsedirektoratets retningslinjer for
utredning, behandling og oppfølging skal ligge til grunn for pasientbehandlingen. 29

Det meste av utredning og behandling skal utføres lokalt nær der pasienten bor. For å
sikre kvalitet i tjenesten, må utrednings- og behandlingsenheter på helseforetaksnivå
vurderes for enkelte tilstander. Regionale behandlingsenheter bør behandle
lavfrekvente tilstander og lidelser som krever høyspesialiserte behandlingsmetoder.
Diagnostiske vurderinger bør være evidensbaserte for sikre best mulig
behandlingsutfall, da feilvurderinger kan føre til forsinket behandling og/eller forverret
prognose. 30 Riktig diagnose før behandling gir bedre kvalitet og øker
pasientsikkerheten. 31 Utgangspunktet må være konsensus mellom pasient og ansvarlig
behandler om symptombildet og diagnose før behandlingen starter. 32

Pakkeforløp er et begrep som brukes om standardiserte utrednings- og
behandlingsforløp ved spesifikk sykdom. 33 Formålet er å høyne kvaliteten ved å
redusere uønsket faglig variasjon, og gi større forutsigbarhet for pasientene.
Pakkeforløpene er beskrivelser av komponenter i utredning og behandling, ikke
retningslinjer for faglige metodevalg. Pakkeforløpene vil sikre en viss
behandlingsstandard, som at det skal gjennomføres somatiske undersøkelser, samtaler
med pårørende og medikamentvurdering fra lege, etc. Pakkeforløpene gir ikke svar på
faglige problemstillinger og behandler ikke spørsmål om samsykelighet.
Helsedirektoratet forbereder nasjonal innføring av standardiserte utrednings- og
behandlingsforløp, og spesialister fra helseforetakene i Helse Nord deltar i det nasjonale
arbeidet.

2.3.2 Kvalitetssikring
Kvalitet i pasientbehandlingen måles nasjonalt gjennom indikatorer som ventetid og
fristbrudd. Disse gir ingen informasjon om hvordan pasienten har det,
sykdomsbelastning, mulighet for samfunnsdeltakelse og mestring av eget liv. Helse Nord
skal derfor fortsette arbeidet med å utvikle kvalitetsindikatorer innen psykisk helsevern
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og TSB. Kvalitetsindikatorer og kvalitetsregister gir viktige bidrag for å bedre
behandlingseffekt og brukerfornøydhet med helsetjenestene.

Kunnskapsbasert praksis må basere seg på kvalitetssikret grunnlagsinformasjon.
Medisinske kvalitetsregistre samler informasjon om utredning, behandling og
oppfølging av pasienter innenfor ulike sykdomsgrupper. Hensikten er å danne et
kunnskapsgrunnlag som fører til bedre og tryggere behandling for pasientene. Det
finnes i 2016 over 50 nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Norge. Norsk
kvalitetsregister for behandling av spiseforstyrrelser (NorSpis) er det eneste
kvalitetsregisteret innen psykisk helsevern og TSB med nasjonal status. 34 Registeret er
etablert ved Regionalt senter for spiseforstyrrelser for voksne (RESSP) ved
Nordlandssykehuset. Det er behov for flere kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og
TSB.

Helsetjenester skal bedre pasientens helse, men kan i verste fall føre til skade.
Pasientsikkerhet må derfor være en integrert del av virksomheten i psykisk helsevern
og TSB. 35 Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender har flere
innsatsområder som er aktuelle for psykisk helsevern og TSB. Disse er forebygging av
selvmord i institusjon, 36 forebygging av overdosedødsfall etter utskrivelse fra institusjon, 37
samstemming av legemiddellister 38 og forebygging av fall i helseinstitusjoner. 39 Psykisk
helsevern og TSB har behov for et system for å kartlegge pasientskader. Bruk av
avviksmeldinger, tilsynsrapporter, klagesaker og driftsdata til refleksjon og læring er
viktige forutsetninger for god pasientsikkerhet. Psykisk helsevern og TSB mangler i dag
et system for å registrere pasientskader og uønskede hendelser. Planen presenterer
derfor et rammeverk for å registrere skader og uønskede hendelser.

2.3.3 Registrering og overvåkning av pasientskader i psykisk helsevern og TSB
Pasientsikkerhet må bli et fokusområde i psykisk helsevern og TSB gjennom systematisk
kartlegging av skade på pasienter. Som hjelpemiddel brukes en modell for
pasientsikkerhet som er utviklet av Wolpert et al. (2014). 40 Modellen er utarbeidet for å
registrere skader og uønskede hendelser psykisk helsevern for barn og unge, men kan
brukes tilsvarende i psykisk helsevern for voksne og TSB. 41
1) Skade forårsaket av mangelfull bruk
Skade skjer når pasienten slutter i behandling før behandlingen har hjulpet pasienten
med lidelsen (frafall, drop-out).

2) Skade forårsaket av ineffektiv praksis
Skade skjer når hjelpen pasienten mottar ikke gir bedring i funksjonsnivå sammenliknet
med helsetilstanden uten hjelp. Et eksempel er behandling som ikke sikrer bedring ut
over naturlig tilfriskning.
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3) Skade forårsaket av uønskede hendelser
Skade skjer når hjelpen gir uønskede effekter som alvorlig skade eller død.

Modellens nivå 1-3 er skade som har oppstått som følge av behandling gitt i
helsetjenesten. Skade kan også oppstå fordi pasienter ikke får den behandlingen de har
behov for, eller unnlater å oppsøke helsehjelp ved sykdom (nivå 0). For å kartlegge og
estimere omfanget av denne pasientgruppen, er det nødvendig med forskning og
befolkningsundersøkelser siden denne formen for skader ikke registreres av
spesialisthelsetjenesten. Skade på nivå 1 kan for eksempel kartlegges ved å samle
informasjon om de som faller ut av behandling. Det gir kunnskap om risikofaktorer for
frafall. På nivå 2 kan bedring i symptomnivå og funksjonsnivå måles, og ulike tjenester
sammenliknes for å kunne lære av hverandre. Skader på nivå 3 må overvåkes ved å
etablere oversikt over hvilke hendelser som skal defineres som uønskede. Deretter må
disse registreres og overvåkes på lik linje med pasientskader i kirurgi og kreftomsorg.
En slik overvåking av pasientskader på ulike nivå vil gi god innsikt i tjenestekvaliteten
og kan brukes som grunnlag for forbedringstiltak.

2.3.4 Forskning
Helse Nords nye strategi for forskning og innovasjon 2016-2020 vektlegger forskning og
innovasjon av høy kvalitet og stor nytteverdi for pasientene, tjenesten og samfunnet. Det
skal være brukermedvirkning i alle faser av forskningen. 42 Visjonen er at god forskning
og aktiv innovasjon former fremtidens helsevesen av beste kvalitet. Helse Nord skal tilby
kunnskapsbaserte tjenester, og vil i årene fremover fortsatt bevilge midler til klinisk
forskning innen psykisk helsevern og TSB. Flere kvalitetsregistre innen psykisk
helsevern og TSB kan danne basis for mer forskning. Helse Nord skal legge til rette for at
egne forskningsmiljø kan delta og inkludere flest mulig pasienter i behandlingsstudier,
gjerne gjennom nasjonale eller internasjonale multisenterstudier.

2.4 Samhandling i praksis frem mot 2025

Målet med samhandlingsreformen er bedre folkehelse og bedre helse- og
omsorgstjenester. 43 I pasientens helsetjeneste skal livskvalitet stå i sentrum for
utforming av samhandlingen. For pasienter i psykisk helsevern og TSB er en meningsfull
hverdag, gjennom muligheter for deltagelse i samfunnet, sentralt for livskvalitet og
tilfriskning. Personer med behov for langvarig og koordinerte helse- og
omsorgstjenester skal ha en individuell plan (IP) dersom de ønsker det. I utformingen av
individuell plan, er brukermedvirkningen sentral. Pårørende bør involveres dersom
pasienten ønsker det. Pasienter med sammensatte behov og lidelser trenger integrerte
og helhetlige helsetjenester. Felles behandlingsteam for samtidig oppfølging og
behandling over omsorgsnivåene kan møte pasientenes grunnleggende behov for bolig,
midler til livsopphold, deltakelse i samfunnet og behandling for psykiske lidelser eller
rusmiddelavhengighet. Teamene kan drive oppsøkende virksomhet for å fange opp
pasienter som ikke drar nytte av tradisjonell poliklinisk behandling. Etablerte
samhandlingsstrukturer vil sikre god kompetanseoverføring og kompetanseutveksling
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mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten. Rus- og psykiatritjenesten ved UNN har i
samarbeid med Tromsø kommune etablert et ACT-tilbud. ACT står for aktivt,
oppsøkende behandlingsteam og målgruppen er alvorlig psykisk syke pasienter. 44
Denne samhandlende måten å samorganisere oppfølging og behandling kan utvides til
flere pasientgrupper og slik at den blir mer egnet for mindre opptaksområder.

Samfunnsdeltakelse er et mål både for den enkelte og samfunnet som helhet. For å
hindre frafall fra skole og arbeidsliv, må tjenesten legge til rette for at mennesker med
psykiske lidelser kan mestre hverdagen og delta i samfunnet. 45 Prosjekter som Kom i
jobb i regi av Kompetansesenteret for arbeid og psykisk helse, ved Nordlandssykehuset,
viser at med riktig oppfølging kan alvorlig psykisk syke personer mestre ordinært
arbeid. 46 Konseptet bør derfor spres til flere steder, og arbeidsmåten må utvides til
videregående skole og ned i barneskolen for å hindre frafall i skolen.
Samfunnsdeltakelse må være et klart overordnet mål for all behandling i psykisk
helsevern og TSB. For å nå dette målet må helseforetakene samarbeide tett med
kommuner og NAV.

2.5 Tilgjengelighet gjennom digitale helsetjenester

Digitale helsetjenester er et av flere virkemiddel som kan bidra til raskere hjelp og
bistand til selvhjelp. Digitale helsetjenester omfatter både behandling via digitale medier
og internettbaserte behandlingsmoduler som eMeistring 47 og MoodGym. 48 I årene
fremover vil det utvikles sikre løsninger for behandling via internettbaserte medier.
Digitale helsetjenester reduserer reisetiden og gjør helsehjelpen mer tilgjengelig, og vil
bli et viktig supplement til dagens behandlingstilbud. Digitale helsetjenester kan øke
tilgjengeligheten til fagkompetanse internt i helseforetakene og i samhandling med
kommunene. DeVaVi-prosjektet er et eksempel på en struktur for å dele kompetanse
mellom geografiske enheter som bedrer spesialisttilgangen for mindre enheter. 49 Andre
bruksområder er undervisning til pasienter og pårørende, veiledning til
kommunehelsetjenesten og utdanning av helsepersonell.
Frem mot 2025 bør digitale helsetjenester bli en naturlig del av pasienttilbudet, både i
form av e-terapi 50 og e-læringsprogram. Flere enkeltstudier viser at e-terapi har like god
effekt som ordinær behandling. 51 UiT – Norges arktiske universitet arbeider med ehelseprogrammet MoodGym 52 som hjelpemiddel mot angst og depresjon.
Pasienter i Helse Nord fikk i 2015 tilgang til egen pasientjournal på Helsenorge.no. 53
Denne digitale helseplattformen er under kontinuerlig utvikling for å romme flere
digitale løsninger. Det bør i planperioden opprettes digitale polikliniske helsetjenester
(e-poliklinikker) i Helse Nord som drives av behandlere i helseforetakene for å sikre god
faglig kvalitet.
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2.6 Helsetjenester til samisk befolkning
Helse Nord har et nasjonalt ansvar for å tilby likeverdige helsetjenester til den samiske
befolkningen i Norge. Samisk nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helse og rus SANKS, som er organisert i Finnmarkssykehuset, har en særskilt rolle i å utvikle
kunnskap og metoder for den samiske befolkningen. De har ansvar for
kunnskapsoverføring og i å synliggjøre samiske pasienters spesifikke behov for
kultursensitive tjenester. SANKS har et psykiatrisk ungdomsteam (samisk PUT), som gir
et tilbud til unge mellom 15 og 30 år med rus- og avhengighetsproblematikk og/eller
selvmordsatferd. Finnmarksklinikken består av en døgnenhet og en poliklinikk, og har
særlig ansvar for samiske rusavhengige både lokalt, regionalt og nasjonalt. Tilbudet til
barn og unge består av barne- og ungdomspsykiatrien (BUP), Psykiatrisk Ungdomsteam
(PUT), Ungdomspsykiatrisk avdeling UPA og en familieenhet. Tilbudet til voksne består
av et akutteam og øremerkede senger ved døgnenheten Lakselv. SANKS har også et
tilbud i Tysfjord, på Snåsa og i Oslo.

Samisk Helsepark i Karasjok vil bidra til å gi den samiske befolkningen likeverdige og
tilgjengelige tjenester innen psykisk helsevern, TSB og somatikk. 54 Helseparken samler
tjenestetilbudet fra flere fagområder, 55 og yter spesialisthelsetjenester med god kulturell
og språklig kompetanse. Samisk helsepark samordner og tilrettelegger for helhetlige
pasientforløp, og danner et større og mer robust fagmiljø for å sikre videre utvikling og
oppbygging av samisk fagkompetanse og kvalitet i behandlingen av samiske pasienter.
Samisk helsepark skal være i drift fra 2017-2018. 56

2.7 Fremmedkulturelle og fremmedspråklige

Det store antallet flyktninger som har kommet i nyere tid vil bidra til å øke behovet for
psykisk helsevern og TSB frem mot 2025. Spesialisthelsetjenesten skal gi et likeverdig
tilbud til personer med fremmedkulturell bakgrunn og språk. Undersøkelser viser at
ikke-vestlige innvandrere har dårligere fysisk og psykisk helse, og et større forbruk av
helsetjenester enn befolkningen for øvrig. 57

Levekårsundersøkelser viser nær sammenheng mellom helse og levekår. Det betyr at
kommunalt tilbud og oppfølging fra andre aktører som UDI, har stor betydning for
hvordan den psykiske helsen utvikler seg. Nasjonalt kunnskapssenter om vold og
traumatisk stress (NKVTS) 58 peker på at flyktninger er en gruppe med større behov for
tverrfaglig utredning og behandling av psykiske og somatiske lidelser. Det er flere som
har alvorlige og sammensatte psykiske lidelser, som følge av fysisk sykdom, sterke
kroniske smerter og skader på grunn av tortur, krigsopplevelser og erfaringer fra
fengsel og konsentrasjonsleirer. 59 Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og
selvmordsforebygging i Nord-Norge (RVTS Nord) er et ressurssenter som bidrar med
kunnskap til tjenesteapparatet blant annet på områdene traumer, traumatisk stress,
flyktningehelse og tvungen migrasjon. Psykisk helsevern og TSB vil i samarbeide med
RVTS Nord bygge opp kompetanse og kapasitet for å gi gode helsetjenester til
fremmedspråklige og fremmedkulturelle personer. Psykisk helsevern for barn og unge
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må bygge opp kompetanse slik at tjenesten har et tilbud til enslige, mindreårige
flyktninger og asylsøkere.

2.8 Utviklingsområder i pasientens helsetjeneste frem mot 2025
Pasientens helsetjeneste mot 2025 skal være basert på Helse Nords kjerneverdier;
Kvalitet, trygghet og respekt. Det betyr at pasientene skal ha nytte av helsehjelpen, og at
hjelpen er god og virksom, målt ut fra faglig og pasientopplevd kvalitet. Det krever gode
system for å overvåke kvalitetsindikatorer og flere kvalitetsregistre innen psykisk
helsevern og TSB. Det må etableres systemer for å overvåke pasientsikkerhet og
pasientskader i psykisk helsevern og TSB, slik som i somatiske fag.

I Helse Nord skal pasientenes erfaringer av kvalitet og resultat brukes aktivt i
forbedringsarbeidet. For å innhente disse erfaringene må det gjennomføres gode
pasienterfaringsundersøkelser. Brukermedvirkning og fokus på helsefremmende
forhold er grunnleggende i den pasientsentrerte modellen som ligger til grunn for
pasientbehandling.

I pasientens helsetjeneste skal pasientene møte kompetanse etablert gjennom
tverrfaglig sammensatte fagteam med spesialistkompetanse. Pasienter med
sammensatte og samtidige behov, trenger sammenhengende helsetjenester med
etablerte samarbeidsstrukturer på tvers av omsorgsnivå og fagområder. Slike strukturer
vil sikre god kompetanseoverføring og kompetanseutveksling mellom kommuner og
spesialisthelsetjenesten, og mellom fagområdene psykisk helsevern for voksne, for barn
og unge og TSB.

Mennesker med en alvorlig psykisk lidelse eller alvorlig rusmisbruk har vesentlig
kortere forventet levealder enn gjennomsnittet i befolkningen. Pasientgruppen har i for
liten grad blitt fulgt opp med behandling i somatisk spesialisthelsetjeneste. 60 Mange kan
fanges opp gjennom bedre ordninger for helhetlige behandlingstilbud og forpliktende
samarbeid mellom psykisk helse, rusbehandling og somatikk. Det er behov for at hele
helsetjenesten tar ansvar for det helhetlige behandlingstilbudet. Somatisk
spesialisthelsetjeneste må ha kompetanse og ressurser som sikrer tilstrekkelig
utredning og behandling av den somatiske helsetilstanden til pasienter med psykiske
lidelser og rusmiddelmisbruk. I psykisk helsevern og TSB må det iverksette tiltak for å
forebygge inaktivitet og usunne levevaner, samt sikre tilstrekkelig utredning og
oppfølging av somatisk helsetilstand.
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3. Pasientens helsetjeneste for barn og unge med psykiske
lidelser
Psykiske lidelser hos barn og unge oppstår i samspill mellom biologiske, psykologiske og
sosiale forhold. Pasientgruppen favner aldersmessig fra det ufødte barn til unge voksne
opp til 23 år. Det er stort spenn i utrednings- og behandlingsmetoder, og tjenesten må
alltid samarbeide godt med de som er rundt barnet i hverdagen. Fagfeltet kjennetegnes
derfor av tverrfaglighet og teamarbeid. Tjenesten har flerfaglig kompetanse med lege,
psykolog, sosionom, pedagog og sykepleier for å møte barn og unge og deres familiers
sammensatte behov. Psykisk helsevern for barn og unge utreder pasienter med fokus på
familie og nettverk, utviklingspsykologiske aspekter og lærings- og mestringsevne, i
tillegg til pasientens lidelse. Det stiller krav til sammensetning av behandlingsteamet,
kvalifikasjoner og kompetanse, i tillegg til arbeidets organisering.

3.1 Fagfeltets organisering og struktur

I psykisk helsevernvern for barn og unge behandles rundt 95 prosent av pasientene
poliklinisk eller ambulant. 61 Det er ved planperiodens start 19 barne- og
ungdomspsykiatriske poliklinikker, eller BUP, i regionen. Alle helseforetak har
poliklinikker, døgnenheter og spesialiserte fagenheter. Nordlandssykehuset og
Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har døgnenheter for øyeblikkelig hjelp og
tvunget psykisk helsevern (akuttenheter). Pasienter fra Helgelandssykehuset og
Finnmarkssykehuset, med behov for øyeblikkelig hjelp eller tvunget psykisk helsevern,
sendes henholdsvis til Nordlandssykehuset og UNN.

Nasjonale og regionale funksjoner
Helse Nord har et nasjonal kompetansesenter, nasjonalt kompetansesenter -psykisk
helsevern og rus - SANKS, og regionale funksjoner for spiseforstyrrelser ved Regional
enhet for spiseforstyrrelser. Behandlingen av tvangslidelse (OCD) er regionalisert til
UNN.

Avtaler med private
Det er ingen avtaler med private institusjoner om kjøp av psykisk helsevern til barn og
unge i Helse Nord. 62 Kun en avtalespesialist har driftsavtale om behandling av barn og
unge.

3.2 Brukermedvirkning for barn og unge

For fagfeltet psykisk helsevern for barn og unge må i stor grad forholde seg til flere enn
selve pasienten. Pasienten kan være en jente på tre å r med forsinket utvikling, eller en
gutt på sytten å r som presses av foreldrene til å oppsøke BUP. I andre tilfeller kan
brukerne av tjenesten være foreldre, hele familien, eller et ufødt barn der mor har en
psykisk lidelse. Brukerne kan også være barnevernet, fosterforeldrene eller en
institusjon. Psykisk helsevern for barn og unge skal ivareta flere brukere samtidig, også
nå r de har motstridende opplevelse av tilbudet. Det må alltid være særskilt fokus på at
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barn og unges rettigheter blir ivaretatt. Barn og unges brukermedvirkning skal alltid
ivaretas parallelt med foresattes rett til å medvirke. Barn og unges rett til
brukermedvirkning forutsetter at de voksne legger til rette for at barn og unge kan
inkluderes og delta på egne premisser. Tilretteleggingen kan innebære at andre metoder
må tas i bruk, og medvirkningen må tilpasses brukeren.

Brukerkompetansen fra barn, unge og deres foresatte gir et helt nødvendig bidrag til å
utvikle tjenesten. Erfaringskompetansen bør brukes systematisk ved planlegging og
etablering av tjenester og ved evaluering og videreutvikling av tjenestetilbudet. Voksne
for barn har blant annet utviklet en metode for brukermedvirkning for barn og unge. 63
Bruker spør bruker-evaluering og ungdomsrå d er andre eksempel på tiltak for å ivareta
bruker- og på rørendemedvirkning for barn og unge. 64

3.3 Familieperspektivet

Barn og unge lever i en familiekontekst, der barnet og omgivelsene gjensidig påvirker
hverandre. Barn som opplever omsorgssvikt, vold, overgrep, rus og psykiske lidelser i
nære omgivelser har økt risiko for selv å utvikle psykososiale vansker og psykiske
lidelser. Barn som vokser opp med voksne som er psykisk syke eller har et
rusmiddelmisbruk, har høyere risiko for å utvikle egne psykiske lidelser. Mange har i
tillegg opplevd vold, overgrep eller omsorgssvikt. Videre kan psykiske lidelser gi
samspillsvansker som kan forsterkes og utvikles i familien, slik at familien som enhet
trenger hjelp til å lære fornuftige måter å mestre vanskene på. Psykisk helsevern for
barn og unge må derfor alltid vurdere barnets miljø og oppvekstbetingelser når de skal
planlegge tiltak. Familieenheter som gir et tilbud til hele familien, kan bidra til å løse
samspillsutfordringer mellom familiemedlemmene, uavhengig av om lidelsen er mest
uttalt hos barnet eller foreldrene.

3.4 Psykisk helsevern for barn og unge i Helse Nord frem mot 2025
Brukerundersøkelser viser at barn og unge ønsker å motta behandling fra psykisk
helsevern på skolen, i barnehagen og i økende grad på internett. Frem mot 2025 må
tilgjengeligheten økes, og aktiviteten må i større grad rettes dit pasienter og
samarbeidspartnere befinner seg.

De fleste pasienter behandles i lokale poliklinikker. Mange poliklinikker har små
fagmiljø som gjør det krevende å gi god evidensbasert terapi til alle pasientgrupper, da
særlig ved sjeldne tilstander eller der behandlingen er høyspesialisert. Pasientens
helsetjeneste må forene brukernes ønsker om et desentralisert og utadrettet tilbud,
samtidig som behandlingen holder et høyt faglig nivå. Psykisk helsevern for barn og
unge må bidra til å bygge opp tilstrekkelig kompetanse i kommunene slik at
kommunene kan overta behandling av mild til moderat angst og depresjon frem mot
2025.
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Spesialisert tilbud til sped- og småbarn
Helse Nord har et begrenset tilbud til aldersgruppen under tre år, og gir tilbud til en
mindre andel sped- og småbarn enn i landet for øvrig. 65 Frem mot 2025 må de yngste
barna sikres et likeverdig tilbud i hvert helseforetak ved å bygge opp spesialisert
kompetanse for å utrede og behandle sped- og småbarns psykiske helse.

Barn og unge med rus- og avhengighetsproblem
For mange av dem som utvikler rusmisbruk starter bruken tidlig. Det er ikke uvanlig at
rusbruken starter i overgangen fra barn til ungdom (11-14 år). Både psykisk helsevern
for barn og unge og barnevernstjenesten har ansvar for å følge opp, og iverksette tiltak
ved rusproblematikk hos personer under atten år. Det er nødvendig med godt
samarbeid og samtidig klar ansvarsfordeling mellom etatene. Kompetansen på rus- og
avhengighetsbehandling av barn og unge må styrkes i psykisk helsevern for barn og
unge i Helse Nord. Det er i 2016 bare Finnmarkssykehuset som har et eget
behandlingstilbud for rusavhengig ungdom. Alle helseforetak må i løpet av planperioden
ha godt etablerte utrednings- og behandlingstilbud for rus- og avhengighetsbehandling
for barn og unge. Det må vurderes å etablere egne pakkeforløp for rus- og
avhengighetsbehandling for pasientgruppen. I tillegg vurderes det å etablere egne
enheter med særskilt kompetanse på rusbehandling for barn og unge.

Barn og unge med psykiske lidelser under barnevernets omsorg
Barn i barnevernsinstitusjon har høyere forekomst av psykiske lidelser, flere samtidige
lidelser og dårligere tilgang på psykisk helsehjelp enn andre barn. 66 Tilbudet til barn og
unge under barnevernets omsorg må styrkes gjennom regionale og lokale
samarbeidsavtaler som beskriver samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og
barnevernet. I løpet av planperioden bør det utredes om det er behov for å opprette et
felles utrednings- og behandlingstilbud mellom psykisk helsevern og barnevernet. 67

God utredning gir riktig diagnose og rett behandling
Pasientmedvirkning som innebærer informerte valg om egen behandling, krever god
utredning og diagnostikk i samsvar med pasientens opplevelse. Pasienter med ukjent
eller uavklart tilstand bør derfor tilbys standardisert utredning av spesialist. 68 Arbeidet
med å sikre god utredning og diagnostikk skal prioriteres høyt i Helse Nord.
Helseforetakene bør derfor etablere utredningsteam eller utredningsenheter som
inkluderer bredt sammensatt spesialistkompetanse.

Behov for et differensiert behandlingstilbud i psykisk helsevern for barn og unge
Behandling av avklarte tilstander
De fleste pasienter som henvises til spesialisthelsetjenesten har kjente tilstander. 69 De
vanligste diagnosene i psykisk helsevern for barn og unge er; depresjon, angst, ADHD og
atferdsforstyrrelser. For mange av disse lidelsene finns det godt dokumenterte
behandlingsprogrammer. Det må sikres enkel tilgang til denne behandlingen i lokal
poliklinikk eller kommunal tjeneste.
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Behandling av uavklarte, sammensatte og lavfrekvente tilstander
Barn og unge med alvorlige lidelser og behov hvor det kreves sammensatte hjelpetiltak
for å sikre god oppfølging og behandling, skal ha tilbud fra spesialiserte enheter. Det
stiller krav til spesialistdekning og et opptaksområde som sikrer tilstrekkelig erfaring
med lavfrekvente, men alvorlige lidelser.

Dag- og døgnbehandling
Det blir fortsatt behov for døgnenheter for å gjennomføre utredning og behandling av
enkelte pasientgrupper. Døgnbehandling, familieleiligheter eller pasienthotell for hele
familien, er nødvendig for behandling i helseforetakets spissfunksjoner, regionale
funksjoner og SANKS sin nasjonale funksjon. Døgnbehandling bør forbeholdes akutte
tilstander, der symptomer og funksjonsnivå tilsier kontinuerlig oppfølging av
helsepersonell, samt kompliserte utrednings- og behandlingsforløp hvor
døgnkontinuerlige miljøterapeutiske observasjoner er en vesentlig del av
vurderingsgrunnlaget for diagnostisering og videre behandling. Dagbehandling er et
mindre inngrep enn døgnbehandling og bør foretrekkes hvis mulig. Områder egnet for
dagbehandling er omfattende utredninger, kompliserte medisinutprøvinger, intensive
evidensbaserte behandlingsformer med relativt kort varighet og frivillig behandling der
pasienten ikke trenger oppfølging på nattestid.

3.5 Tjenestens kompetansebehov

Psykisk helsevern for barn og unge blir stadig mer spesialisert og skal også fremover
behandle alvorlige psykiske lidelser, sjeldne lidelser og pasienter som trenger
høyspesialiserte behandlingsmetoder. Ambulerende enheter bør i større grad bidra til å
styrke lokale poliklinikker i behandlingen av pasienter som trenger spesialisert
behandling. I pasientens helsetjeneste skal kvalifikasjoner og bemanning gjenspeile
fremtidens krav til kvalitet og sikre reelle valgmuligheter for pasientene. Det innebærer
at alle pasienter skal vurderes av spesialist i psykologi og/eller psykiatri. Samtidig må
sosialfaglig og pedagogisk kompetanse være tilgjengelig for å fungere som et bindeledd
mellom pasienten og offentlige instanser.
3.5.1 Basiskompetanse
Alle lokale barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Helse Nord skal ha
kompetanse på utredning og kunnskapsbasert behandling av de vanligste psykiske
lidelser, samt behandling av mer lavfrekvente lidelser i samarbeid med spesialiserte
enheter.
Alle lokale BUP skal ha et tilbud for:
• Moderat til alvorlig depresjon
• Selvskading
• Moderat til alvorlig angst
• Utredning av tvangslidelser
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•
•
•
•
•
•
•
•

Utredning av ADHD
Behandling av ADHD-pasienter med alvorlig nedsatt funksjon
PTSD og andre alvorlige reaksjoner på traumer, kriser og katastrofer
Moderat til alvorlig atferdsvanske
Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og autismespektertilstander
Utredning og behandling av psykiske lidelser hos barn fra sped- og
småbarnsalder
Tourettes syndrom
Alvorlige psykiske symptomer sekundært til somatisk sykdom

I tillegg forutsettes kompetanse i å identifisere og starte behandling av lett til moderat:
• Bipolar lidelse
• Psykoselidelser
• Spiseforstyrrelser
• Rus- og avhengighetslidelser
BUP må også ha kompetanse i:
• Å vurdere selvmords- og voldsrisiko
• Familie- og pårørendearbeid
• Nettverksarbeid
• Å vite hvilke aktører og tjenester som finnes utover eget tilbud
• Å vurdere og behandle psykiske lidelser hos barn og unge under barnevernets
omsorg
• Å utrede og behandle barn og unge med samtidig psykisk utviklingshemming

3.5.2 Spisskompetanse
Lavfrekvente lidelser har behov for et større opptaksområde for å bygge opp
tilstrekkelig fagkompetanse. Slik spisskompetanse kan samles i noen fagmiljø i regionen.
Områder som krever spisskompetanse er:
• Nevropsykologisk funksjonskartlegging
• Pasienter i alvorlig selvmordsfare som trenger behandling i døgnenhet
• Alvorlig psykoselidelse og bipolaritet som trenger behandling i døgnenhet
• Utredning og behandling av gjennomgripende utviklingsforstyrrelse med alvorlig
komorbiditet
• Behandling av tvangslidelser
• Alvorlig spiseforstyrrelse
• Utredning og behandling av spedbarn med alvorlig funksjonstap
• Utredning og behandling av alvorlig funksjonstap grunnet traumer og
personlighetsforstyrrelser
• Unge overgripere
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3.6 Oppsummering – psykisk helsevern for barn og unge frem mot
2025
Frem mot 2025 skal det meste av behandlingen fortsatt skje poliklinisk. Psykisk
helsevern for barn og unge skal tilby polikliniske tjenester, dag- og døgnbehandling.
Barn og unge skal ha ambulante tjenester, akuttjenester og tilbud om digitale
helsetjenester. Alle lokale poliklinikker i Helse Nord skal ha kompetanse på utredning og
kunnskapsbasert behandling av de vanligste psykiske lidelser, samt behandling av mer
lavfrekvente lidelser i samarbeid med spesialiserte enheter.
Barn og unge ønsker helsehjelp som kan kombineres med skolegang og hverdagsliv. For
å møte barn og unges behov, må det særlig satses på å utvikle digitale helsetjenester og
øke tilgjengeligheten til hjelp i skole og helsestasjon. Ruskompetansen må styrkes slik at
også barn og unge med begynnende rus- og avhengighetsproblematikk får tidlig hjelp.
Tilbudet til sped- og småbarn må videreutvikles slik at kompetansen på de aller minste
barna finnes i alle barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker. Barn og unge i
barnevernets omsorg må sikres bedre tilbud for psykiske helsevansker og rusmisbruk.
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4. Pasientens helsetjeneste for tverrfaglig spesialisert
rusbehandling - TSB
Mellom ti og tjue prosent av befolkningen får en rus- eller avhengighetslidelse i løpet av
livet. 70 Rus- og avhengighetslidelser medfører betydelige helseutfordringer som berører
enkeltindivider, pårørende og samfunnet, og bidrar til kortere forventet levealder. 71
Opp mot en femtedel av alle innleggelser i somatiske sykehus er forårsaket av
rusmiddelbruk. 72 Rus og avhengighet er for mange kroniske lidelser som krever
langvarig behandling og oppfølging. 73 Rusavhengige med omfattende hjelpebehov har
store utfordringer med somatisk og psykisk sykdom, mangel på egnet bolig og med å
mestre hverdagen. 74 Mange pasienter trenger bistand for å følge opp og gjennomføre
behandling. Sammenhengende pasientforløp krever derfor tiltak på flere nivå.
Alkoholmisbruk er den nest viktigste faktoren for tap av friske leveår og den hyppigste
forekommende ruslidelsen i Norge. 75 Rusmiddelbruk skader omgivelsene og vold
utøves ofte av personer som er alkoholpåvirket, også i nære relasjoner. 76 Narkotikabruk
er nært forbundet med høy sykelighet og dødelighet. LAR-behandling beskytter i særlig
grad mot overdosedødsfall, og har bidratt til en betydelig nedgang i kriminalitet,
generell sykelighet og dødelighet, samt bedre svangerskapsomsorg og helse for
gravide. 77

4.1 Fagfeltets organisering og struktur

I Helse Nord er TSB-tilbudet ulikt organisert. Enkelte helseforetak har egne
ruspoliklinikker eller rusteam, andre helseforetak har lagt TSB til psykisk helsevern.
Pasientbehandlingen skjer hovedsakelig gjennom døgnbehandling, og i mindre grad
poliklinisk enn landsgjennomsnittet. 78 Helseforetakenes vurderingsinstanser kan
henvise både til eget tilbud i eget helseforetak, til private institusjoner som har avtale
med Helse Nord RHF, eller til døgnbehandling i annet helseforetak i Helse Nord.
Vurderingsinstansene vurderer hvilket tilbud som er best egnet ut fra henvisning. TSB
har institusjonsplasser hvor rusavhengige, inklusiv gravide, kan holdes tilbake uten eget
samtykke. 79

TSB har egen prioriteringsveileder og nasjonale retningslinjer. I 2012 ble rus- og
avhengighetsmedisin en legespesialitet og det er etablert en nasjonal
kompetansetjeneste for fagområdet. 80 TSB arbeider med sosiale aspekter som ellers
ikke behandles i somatisk akuttmedisinsk tenkning. Det favner om medisin-, psykologi-,
helse- og sosialfaglig behandling, akutt og elektiv avrusning, utredning, kort- og langtidsrus-/avhengighetsbehandling og LAR - legemiddelassistert rehabilitering.
Private avtalepartnere
I Helse Nord står private institusjoner for om lag halvparten av døgntilbudet innen TSB.
Offentlige og private institusjoner samarbeider til en viss grad. I fremtiden blir det
behov for et tettere samarbeid om pasientforløp, fagutvikling og styrking av

Møte i Regionalt brukerutvalg
11MAI2017 - saksdokumenter

26

side 51

kompetanse. Flere forpliktende arenaer for samarbeid og kvalitetsutvikling må
etableres, da det er vesentlig for å videreutvikle tjenesten og differensiere tilbudet til
pasientene. Slike spørsmål er det naturlig å drøfte i en fagplan for TSB.

4.2 Bruker- og pårørendemedvirkning i TSB

Brukerorganisasjonene har en sentral rolle i å forvalte erfaringskompetanse,
brukerperspektiv og pårørendeperspektiv. For å skape pasientens helsetjeneste for TSBpasienter i Helse Nord, må behandlingstilbudet utvikles i samarbeid med pasienter,
brukere og deres pårørende.
Nasjonale brukerundersøkelser for døgnopphold viser at pasienter i Helse Nord gir
gjennomgående god tilbakemelding på behandling fra både private og offentlige
institusjoner. Tilbakemeldingene er likevel at det bør arbeides mer med å forberede
pasientene på utskrivelse og oppfølging etter utskrivelse. Samarbeidet med pårørende
kan også forbedres. 81 Behandling og oppfølging av pasienter med avhengighetslidelser
bør ha et familieperspektiv som sikrer at hele familien blir ivaretatt og at pårørende blir
involvert. Familieorientert arbeid bygger på et tillitsfullt og forpliktende samarbeid med
pårørende. 82 Tidlig, god og tilpasset behandling og systematisk oppfølging som
involverer pårørende kan bidra til å hindre forverring og legge til rette for
forbedringsprosesser.

Pasientens helsetjeneste skal legge vekt på dialog som verktøy for gode beslutninger.
Pasientene skal myndiggjøres, medvirke, ta ansvar og beslutninger om egen behandling.
Det legger til rette for varig atferdsendring og mestring. God informasjon, opplæring og
psykoedukasjon er forutsetninger for å kunne ta gode valg. Behandlingen skal vektlegge
pasientens selvopplevde behov og erfaringskompetanse.

Brukerstyrte tilbud er tilbud hvor brukeren selv vurderer sitt innleggelsesbehov.
Tilbudet skal gjøre innleggelse i spesialisthelsetjenesten mer tilgjengelig og være med på
å gi pasienter beskyttelse, struktur og følelse av kontroll. 83 Tidlig intervensjon gjennom
tilbud om brukerstyrt seng kan forebygge tilbakefall og varig rusmiddelbruk. 84

4.3 TSB i Helse Nord frem mot 2025

Pasientens helsetjeneste i TSB skal gi et helhetlig tilbud med poliklinisk behandling,
døgntilbud, ettervern, ambulante tjenester og mulighet for behandling av samtidige
psykiske og somatiske lidelser. Ruskompetanse må derfor være representert i felles
inntaksteam i DPS.

Frem mot 2025 må DPS ha innarbeidet rusbehandling i poliklinikker, ambulante tilbud
og døgnenheter. Samorganisering mellom TSB og psykisk helsevern bidrar til god og
gjensidig nytte av ressurser. For å ivareta TSB-faglig kompetanse, fagutvikling og
veiledning, må det etableres egne enheter med overordnet og særskilt ansvar for TSB i
helseforetakene. TSB skal være en del av ambulante team og døgnavdelinger for å sikre
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en forsvarlig akuttfunksjon i DPS. TSB må bygge ut det polikliniske tilbudet og satse mer
på behandlingsforberedende polikliniske tiltak for å avklare behov, styrke
pasientmedvirkningen og finne riktig tilbud. Pasienter i TSB trenger bedre oppfølging
etter utskrivelse for å forlenge effekten av døgnbehandling.

Den nye opptrappingsplanen for rus og avhengighet fra november 2015 fremhever tre
innsatsområder: Tidlig innsats, behandling og oppfølgingstjenester etter behandling.
Planen er primært rettet mot kommunene og legger derigjennom føringer for
spesialisthelsetjenestens arbeid og organisering. 85

Samhandling med somatiske avdelinger
Somatiske avdelinger har stort innslag av pasienter med rusrelaterte lidelser.
Underliggende rusproblemer må avklares, slik at pasienter får tilbud om behandling i
TSB. Tidlig rusintervensjon kan forebygge eller forhindre at ruslidelsen videreutvikler
seg og forverres, samt forebygge nye somatiske skader. Det må alltid vurderes tilsyn fra
TSB for pasienter i somatiske avdelinger ved mistanke om ruslidelse. Fokus må særlig
rettes mot alkoholmisbruk ettersom det er mest utbredt.

Samhandling og samarbeid
Pasienter med sammensatte og samtidige behov trenger hjelp fra en sammenhengende
helsetjeneste, med etablerte samarbeidsstrukturer på tvers av omsorgsnivå og
fagområder. Aktivt oppsøkende behandlingsteam etter ACT-modellen brukes flere
steder i Norge. Modellen er implementert som et faglig og økonomisk samarbeid mellom
kommune og spesialisthelsetjenesten. Samarbeidet fører til at ACT-teamene kan levere
både spesialisert helsehjelp og kommunale tjenester samtidig. Evaluering har vist at
ACT-team oppnår svært gode resultat vurdert i forhold til redusert bruk av tvang,
minket behov for innleggelser og bedret funksjonsnivå. 86 Denne samhandlende måten å
organisere behandling på kan også anvendes på andre pasientgrupper og i mindre
opptaksområder i form av funksjonell ACT – FACT. Arbeidsformen bør tas i bruk flere
steder i Helse Nord. TSB må, som del av behandlingen, legge til rette for deltakelse i
skole og arbeidsliv. For å få det til, må det etableres gode samhandlingsstrukturer med
kommuner og NAV.
Akuttilbud
Der er behov for å utvikle akutte tjenester til pasienter innen TSB. Akuttilbudet skal
være forbeholdt alvorlige tilstander som fare for eskalering og utvikling av mer alvorlig
rusproblematikk, fare for tilbakefall og ved behov for rask reoppstart av LAR. Pasienter
med alkoholintoksikasjon skal fortsatt legges inn i somatisk avdeling, men bør vurderes
av TSB for eventuell videre oppfølging.
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4.4 Tjenestens kompetansebehov
I årene fremover må det bygges opp spesialistkompetanse i rus- og avhengighetsmedisin
og etableres strukturer som sikrer fremtidig tilgang til spesialister. Det kan blant annet
gjøres gjennom å tilrettelegge for utdanningsprogram i rus- og avhengighetsmedisin,
som bidrar til kompetanseheving, rekruttering og stabilisering av spesialister.
4.4.1 Basiskompetanse TSB
Alle DPS i Helse Nord skal ha kompetanse på utredning og kunnskapsbasert behandling
av de vanligste rus- og avhengighetslidelsene, samt behandling av mer lavfrekvente
lidelser i samarbeid med spesialiserte enheter. Behandlingen skal ta utgangspunkt i
pasientens ressurser, familie og nettverk. DPS skal ha:
• Behandlingsansvar for pasienter med nyoppdaget, uavklart og/eller milde til
moderate rusproblem med mild til moderat samtidig psykisk lidelse
• Utredning og behandling av patologisk spilleavhengighet
• Utredning og behandling av bruk av doping/anabole steroider
• Kunnskap om virkning og effekt av ulike rusmidlers innvirkning på kognisjon,
psykisk, fysisk og sosial helse
• Utredningskompetanse om milde til moderate ruslidelser og psykiske lidelser.
• Kompetanse om milde til moderate affektive lidelser og angstlidelser,
personlighetsforstyrrelser, symptomer på psykose, OCD, traume og ADHD.
• Kunnskap om recovery-baserte tilnærminger
• Kompetanse på tilbakefallsforebygging
• Kompetanse på motiverende intervju

Polikliniske tjenester skal ha samme ansvar for samhandling og veiledning av
kommunalt hjelpeapparat som poliklinikker i psykisk helsevern.

4.4.2 Spisskompetanse TSB
I Helse Nord tilbys spisskompetanse i TSB ved poliklinikker og døgnenheter. Egne
døgntilbud for TSB er nødvendig for å kartlegge uavklarte tilstander og gi behandling
som ikke kan gjennomføres poliklinisk eller ved lokale DPS.

Områder som krever spisskompetanse er:
• Nevropsykologisk funksjonskartlegging
• Avrusning, nedtrapping og stabilisering
• Forebyggende familiebehandling
• Kortvarig stabilisering og behandling (4-6 uker)
• Behandling av pasienter med ruslidelser som har behov for innleggelser utover
4-6 uker
• Pasienter innlagt etter helse- og omsorgsloven § 10-2
• Pasienter innlagt etter helse- og omsorgsloven § 10-3
• Behandling av gravide med ruslidelser
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•
•

Inntaksvurdering/oppstart av legemiddelassistert rehabilitering og bytte av
substitusjonsmedikament (switch)
Pasienter med ruslidelser og samtidig nedsatt kognitivt funksjonsnivå

4.5 Oppsummering – TSB frem mot 2025
Frem mot 2025 skal samorganiseringen mellom TSB og DPS fullføres. Det skal sikre
pasienter i TSB tilgang til polikliniske tjenester, ambulante tjenester og akuttjenester
gjennom døgnet. Det polikliniske tilbudet må bygges ut slik at pasienter i Helse Nord får
samme tilgang til polikliniske tjenester som i landet før øvrig. Den polikliniske
utbyggingen må styrke pasientenes for- og ettervern. Pasienter i TSB trenger et godt
samarbeid med somatisk helsevesen og kommunene for å sikres gode tjenester.
ACT/FACT-team er en organisering som legger til rette for god samhandling med
kommunale tjenester. Fagfeltet må sikres tilstrekkelig antall leger og psykologer med
spesialisering i fagfeltet. Det skal utarbeides en regional fagplan for TSB som skal
beskrive innhold, organisering og kapasitet i tjenestetilbudet i dag, samt gi forslag til
endringer for å møte utfordringene i feltet frem mot 2025.
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5. Pasientens helsetjeneste for voksne med psykiske lidelser
Psykisk helsevern for voksne favner om et bredt spekter av psykiske lidelser, fra
moderat angst og depresjon til sikkerhetspsykiatri. Pasientens helsetjeneste for voksne
med psykiske lidelser skal være basert på en åpen tilnærming til pasientens behov, med
vekt på erfaringskompetanse og medvirkning. En grunnleggende holdning skal være å
møte pasienten med en sosial og kontekstuell forståelse av funksjon, erfaring,
opplevelse og mestring.

5.1 Fagfeltets organisering og struktur

Helse Nord har i dag 14 DPS som ivaretar allmenne tjenester innen psykisk helsevern
for voksne. DPS utreder og behandler de fleste psykiske lidelser, og skal også fremover
være veien inn og ut av spesialisthelsetjenesten. De fleste DPS i Helse Nord har
voksenpsykiatrisk poliklinikk med allmennpsykiatrisk kompetanse, ambulant akutteam
og en eller flere døgnenheter. Poliklinisk behandling er mest utbredt. Omtrent 16
prosent av pasientene mottar døgnbehandling. 87 I Helse Nord ytes det meste av
virksomheten i psykisk helsevern for voksne ved DPS og DPS står for 60 prosent av
ressursene på regionnivå.

40 prosent av ressursene på regionnivå går til sykehusfunksjoner i psykisk helsevern
(spesialpsykiatri), sentralisert til UNN og Nordlandssykehuset. Sykehusfunksjonene
omfatter akuttfunksjoner med plikt til øyeblikkelig hjelp, behandling av pasienter
underlagt tvunget psykisk helsevern, pasienter som trenger opphold i lukket avdeling og
regionale enheter for pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser og psykoser. For å sikre
likeverdige tjenester til alle pasientgrupper, er det behov for et differensiert og
tilstrekkelig tilbud i DPS og sykehus. Nasjonale prioriteringer har over år omstilt
tjenesten fra bruk av døgnbehandling til poliklinisk behandling. Dette har ført til en
reduksjon av døgnkapasiteten i sykehusavdelinger i Helse Nord. Ytterligere reduksjon
må derfor vurderes nøye slik at tilbudet til de mest sårbare pasientgruppene ikke
reduseres ytterligere uten at det gjennomføre en konsekvensanalyse.
Nasjonale og regionale funksjoner
Helse Nord har et nasjonal kompetansesenter - SANKS, og regionale funksjoner for
spiseforstyrrelser ved Regional enhet for spiseforstyrrelser. I tillegg er behandlingen av
tvangslidelser (OCD) regionalisert og psykiatrisk innsatsteam (PIT) har regional
funksjon for pasienter med psykiske lidelser og samtidig psykisk utviklingshemming.
Fra høsten 2016 opprettes et regionalt medikamentfritt behandlingstilbud ved UNN.

Avtaler med private
Helse Nord RHF har avtale med Viken senter om 40 sengeplasser for familiebehandling,
traumelidelser, kognitiv behandling og eksistensielle lidelser. Helse Nord RHF har i dag
driftsavtaler med praktiserende lege- og psykologspesialister tilsvarende 30 årsverk.
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Avtalespesialistenes virksomhet står for 20 prosent av den polikliniske aktiviteten i
Helse Nord.

5.2 Brukermedvirkning

Behandlingstilbudet i psykisk helsevern for voksne må utvikles i samarbeid med
pasienter, brukere og pårørende. Brukerorganisasjonene har en sentral rolle i å forvalte
erfaringskompetanse, brukerperspektiv og pårørendeperspektiv og
erfaringskonsulenter bringer brukerens erfaringer inn i behandlingen. 88 Pasienter i
psykisk helsevern skal oppleve at brukerkompetansen er verdsatt og har en sentral
plass i behandlingen. Behandlingen skal vektlegge pasientens selvopplevde behov og
tidligere erfaringer, og bistå pasienten i å ta informerte valg om egen behandling.
Brukermedvirkning skal ha en egenverdi, sammen med autonomi, likeverd og vern om
personlig integritet. Det grunnleggende prinsippet om frivillighet skal ligge til grunn for
behandling. Tilgjengelige tilbud, tidlig intervensjon og brukerstyring kan redusere bruk
av tvang. Brukererfaringer og tjenesteevalueringer i et brukerperspektiv skal brukes i
planleggingsarbeid og kvalitetsutviklingsarbeid. Brukerstyrte senger er et tilbud som
øker pasientenes valgmulighet, i tillegg til retten til fritt behandlingsvalg som trådte i
kraft fra 1. november 2015.

5.3 Psykisk helsevern for voksne i Helse Nord frem mot 2025

Pasientens helsetjeneste frem mot 2025 skal tilby utredning og behandling av de mest
utbredte lidelsene ved DPS, mens sjeldne og særlig kompliserte tilstander skal ivaretas i
spesialiserte sykehusavdelinger. Alle DPS skal ha akuttjenester tilgjengelig gjennom hele
døgnet og et differensiert døgntilbud til de pasienter som trenger innleggelse som del av
behandlingen. Det er flere DPS i Helse Nord som har små døgnenheter med få senger.
For å sikre tilstrekkelig kvalitet til de ulike pasientgruppene bør det vurderes om
tilbudet skal organiseres gjennom et samarbeid mellom de ulike DPS innen hvert
helseforetak. Døgnenheter skal blant annet ivareta akuttilbud til pasienter, brukerstyrte
senger, tilbud til pasienter med psykose, alvorlige depresjoner, pasienter med mye angst
og traumepasienter. For å sikre pasienter et likeverdig tilbud må tilbudet differensieres.
Alle pasientgrupper bør ikke samles i en døgnenhet.

Fremtidens spesialisthelsetjeneste skal fortsatt yte tjenester til pasienter som trenger
sammenhengende og helhetlige tjenester nært deres hverdag og livssituasjon. Flere
eldre i befolkningen tilsier at behovet for alderspsykiatri vil øke i løpet av planperioden.
Det bør opprettes tilbud med oppsøkende virksomhet, som ambulante tjenester og
FACT, tilpasset lokale forhold, i samhandling med kommunen der det lar seg gjøre.

Digitale helsetjenester bør videreutvikles for å utveksle kompetanse, utrede og behandle
over avstander. Det gjør tjenesten mer tilgjengelig for pasientene, og bidrar til å spre
spesialistkompetanse, som i DeVaVi-prosjektet. Etter hvert som digitale helsetjenester
blir mer utbredt, vil bruken av internettbaserte behandlingsmoduler som for eksempel
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eMeistring89 og MoodGym 90 i større grad brukes som supplement til tradisjonell
behandling.

Økt frivillighet, redusert og riktig bruk av tvang
Det er et overordnet mål at psykiske helsetjenester i størst mulig grad skal være basert
på frivillighet. Psykiske helsetjenester skal ha en så høy kvalitet at bruk av tvang blir
redusert til et minstenivå, og det skal aldri brukes tvang som ikke kan forsvares i
henhold til lovverk og menneskerettigheter. Helse Nord har en regional plan for riktig og
redusert bruk av tvang, 91 og UNN og Nordlandssykehuset har utarbeidet lokale planer.
Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset er i Oppdragsdokumentet for 2016 bedt
om å ferdigstille lokale planer for riktig og redusert bruk av tvang. 92 Arbeidet med å øke
frivillighet ved innleggelse, bedre bruker- og pårørendemedvirkning og samhandling
med kommunene må videreføres også i årene fremover.
Sikkerhetspsykiatri
De senere årene har det vært en økning av antall dømte til tvunget psykisk helsevern og
økt bruk av judisiell observasjon i sikkerhetsavdelinger. Det gir grunn til å forvente et
stabilt økt behov for sikkerhetspsykiatri. Sikkerheten til samfunnet blir krevende
dersom behovet overstiger kapasiteten. Arbeidsgruppen for sikkerhetspsykiatri
anbefaler at Helse Nord etablerer fem regionale sikkerhetspsykiatriske plasser, i tillegg
til et kompetansesenter for sikkerhetspsykiatri. For å videreutvikle og bevare dagens
fagmiljø ved Nordlandssykehuset og UNN, bør plassene fordeles mellom lokasjonene.
Dagens to sikkerhetspsykiatriske miljø har et godt samarbeid, ulik faglig profil og gir til
sammen et godt og differensiert tilbud.

Medikamentfritt behandlingstilbud
Høsten 2016 etableres et regionalt medikamentfritt døgntilbud ved UNN. Tilbudet er
utformet i nært samarbeid med brukerorganisasjonene. Fagpersoner fra UNN har
sammen med brukersiden utformet rammene for tilbudet og fastsatt at målgruppen er
personer med alvorlige psykiske lidelser som tradisjonelt har blitt medikamentelt
behandlet, det vil si pasienter med psykose- og bipolare lidelser. 93 Ettersom det er lite
erfaringsgrunnlag for et medikamentfritt behandlingstilbud, vil tilbudet fortløpende
evalueres og bli gjenstand for følgeforskning. I tillegg er det behov for å utvikle en
behandlingskjede med redusert medikamentbruk for personer som ønsker behandling
med mindre bruk av medisiner.

Utviklingshemning og psykiske lidelser
Personer med kognitiv svikt og utviklingshemning har større forekomst av psykiske
lidelser enn den øvrige befolkningen. 94 Tilbudet består i dag av ordinært tjenestetilbud
med tilleggstjenester fra habiliteringstjenesten og psykiatrisk innsatsteam (PIT) ved
Nordlandssykehuset. PIT har en regional funksjon, og yter sammen med
habiliteringstjenesten ambulante og polikliniske tjenester i pasientens hjemmemiljø. 95
For å sikre pasientgruppen en god behandlingskjede, bør arbeidsdelingen mellom
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psykisk helsevern og habiliteringstjenesten avklares i det enkelte helseforetak. Helse
Sør-Øst og Helse Vest har egne døgntilbud. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har vurdert at
det er behov for egne høyspesialiserte døgnplasser for pasientgruppen i Helse MidtNorge. Helse Nord bør derfor opprette et spesialisert døgntilbud til pasientgruppen og
gjøre tilbudet egnet for ungdom ned til 15 år.

5.4 Tjenestens kompetansebehov

Tilbudet til voksne med psykiske lidelser blir stadig mer spesialisert, med flere
metodespesifikke behandlinger og større differensiering. Det medfører større
kompetansekrav både i DPS og spesialpsykiatrien. Behandling av psykiske lidelser i DPS
gis poliklinisk, ambulant eller oppsøkende, i samhandling med kommunale tjenester
eller ved døgnavdeling. TSB skal fremover være en del av tilbudet ved DPS.
I pasientens helsetjeneste skal kvalifikasjoner og bemanning gjenspeile fremtidens krav
til kvalitet og sikre reelle valgmuligheter for pasientene. Det innebærer at alle pasienter
skal vurderes av spesialist i psykologi og/eller psykiatri. Samtidig må sosialfaglig
kompetanse være tilgjengelig for å fungere som et bindeledd mellom pasienten og
offentlige instanser.

DPS skal fortsatt behandle hoveddelen av psykiske lidelser for voksne. For å sikre faglig
kvalitet, følge opp strukturerte pasientforløp, faglig spesialisering og kompetansekrav
vil enkelte DPS måtte etablere behandlingsteam med områdefunksjon eller fordele
funksjoner mellom DPS for å sikre pasientene et tilstrekkelig spesialisert, likeverdig og
helhetlig tilbud. Døgnenheter i DPS må vurdere funksjonsfordeling innen det enkelte
helseforetak for å gi et forsvarlig tilbud til pasientgrupper med ulike behov. Tilbudet
skal inneholde brukerstyrte senger som er tilrettelagt i samarbeid med pasient- og
brukerorganisasjonene.

5.4.1 Basiskompetanse i psykisk helsevern for voksne
Alle DPS skal ha tilstrekkelig basiskompetanse for å utrede og behandle de vanligste
psykiske lidelsene. Brukerkompetansen skal vektlegges og behandlingen skal skje ut fra
den biopsykososiale modellen. DPS må ha tilstrekkelig kapasitet til å gi et tilbud til eldre,
innvandrere og flyktninger. DPS har ansvar for:
• Akutt- og krisetjenester
• Spesialisert utredning og behandling
• Tett samarbeid med kommunene og øvrig spesialisthelsetjeneste
• Bistå kommunene med råd og veiledning
Basiskompetanse ved alle DPS er:
• Moderat til alvorlig angst
• Utredning av tvangslidelser
• Moderat til alvorlig depresjon
• Symptomer på psykoseutvikling og psykoselidelser
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•
•
•
•
•
•
•
•

Bipolare lidelser
Personlighetsforstyrrelser
Spiseforstyrrelser
ADHD med betydelig nedsatt funksjonsnivå
PTSD og andre alvorlige reaksjoner på traumer, kriser og katastrofer
Rus- og avhengighetslidelser
TUD (tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold)
Alderspsykiatriske tilstander

I tillegg forutsettes kompetanse i:
• Vurdering av selvmords- og voldsrisiko
• Kompetanse på utredning og behandling av pasienter med samtidig psykisk
utviklingshemming
• Recovery-baserte tilnærminger, inkludert samvalg (shared decision making)
• Familie- og pårørendearbeid
• Nettverksarbeid og samhandling
• Kunnskap om hvilke aktører og tjenester som finnes utover eget tilbud

5.4.2 Spisskompetanse i psykiske helsevern for voksne
Innleggelse i sykehusavdeling skal iverksettes når tilbudet ved DPS ikke er
tilfredsstillende eller forsvarlig ut fra ressurser og kompetanse. Det gjelder for eksempel
ved samtidige psykiske lidelser og rusmiddellidelser, volds- og sikkerhetsproblematikk
eller alvorlige spiseforstyrrelser.
Kompetanse i sentraliserte sykehusfunksjoner:
• Ivareta øyeblikkelig hjelp etter lov om spesialisthelsetjenester § 3-1, jf. forskrift
om øyeblikkelig hjelp i det psykiske helsevernet
• Pasienter som trenger opphold i lukket avdeling
• Pasienter som er dømt til tvungent psykisk helsevern jf. straffelovens § 39 jf. § 44
første ledd
• Pasienter med særlig vanskelige og kompliserte spiseforstyrrelser,
rusmiddelavhengighet og psykisk lidelse (komorbiditet), selvskading,
tvangslidelser, personlighetsforstyrrelser eller andre kompliserte tilstander
• Pasienter med særlig kompliserte alderspsykiatriske tilstander og debuterende
sammensatte tilstander hos eldre

Personell ved sykehusavdeling som har spesialkompetanse på et område må kunne
konsulteres og brukes ambulant ved behov.
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5.5 Utviklingsområder psykisk helsevern for voksne mot 2025
DPS skal være nøkkelstruktur i fremtidens helsetjenester til voksne med psykiske
lidelser. I Helse Nord skal TSB samorganiseres inn i DPS for å gi et helhetlig tilbud av
poliklinisk behandling, ambulante tjenester og døgntilbud. Endret demografi vil kreve
økt kompetanse og kapasitet på behandling av psykiske lidelser og
rusmiddelavhengighet hos eldre. I Helse Nord bør det etableres en regional
kompetansetjeneste og regionale døgnplasser for sikkerhetspsykiatri. Det må etableres
et spesialisert døgntilbud til personer med samtidig psykisk lidelse og psykisk
utviklingshemming.
Pasientens helsetjeneste må ha nødvendig rom for variasjon i tjenestetilbudene.
Befolkningen i Nord-Norge er mangfoldig, både med hensyn til språk og kultur.
Tjenesten må forberede og bygge opp kompetanse for å gi et forsvarlig tilbud også til
personer med andre språk og fra andre kulturer. I samarbeid med
brukerorganisasjonene blir det etablert et medikamentfritt døgntilbud til alvorlig
psykisk syke. Frem mot 2025 vil flere behandlingstilbud utvikles for å ivareta
pasientenes behov for mangfold i tjenestetilbud innen psykisk helsevern og TSB.
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Regionale funksjoner innen
sikkerhetspsykiatri i Helse Nord
Bør Helse Nord ha regional sikkerhetsavdeling
og/eller regionalt kompetansesenter?

Innstilling fra arbeidsgruppe oppnevnt av helseforetakene, RBU og
samarbeidsutvalget i Helse Nord

Dato: Januar 2016
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1. Innledning

I arbeidet med regional strategisk utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB (2016 –
2025) ble det drøftet hvorvidt Helse Nord har behov for egne regionale
sikkerhetspsykiatriske funksjoner. Prosjektets styringsgruppe besluttet at disse
spørsmålene skulle utredes av en egen arbeidsgruppe, men som del av det regionale
utviklingsarbeidet. I oktober 2015 ble det etablert en arbeidsgruppe med deltakelse fra
helseforetakene, regionalt brukerutvalg og samarbeidsutvalget (konserntillitsvalgte).
Arbeidsgruppens formål er å vurdere om Helse Nord bør ha egen:
1. Regional sikkerhetsavdeling
2. Regionalt kompetansesenter

Arbeidsgruppen har bestått av:

May Anne Brand, Regionalt brukerutvalg
Ulrika Larsson, overlege, Konserntillitsvalgt
Ragnhild Nilsen, enhetsleder, Finnmarkssykehuset
Per Rørvik, UNN, overlege, UNN
Else-Marie Molund, psykologspesialist, UNN
Knut Kjerpeseth, overlege, Nordlandssykehuset
Marthe Bjørgum, enhetsleder, Nordlandssykehuset
Sidsel Forbergskog, rådgiver, Helgelandssykehuset
Raymond Dokmo, medisinskfaglig rådgiver, Helse Nord RHF
Frank Nohr, rådgiver, Helse Nord RHF

Roger Almvik, forskningsleder Dr. Philos ved SIFER Midt/Nord har bidratt med
faglig, historisk og organisatoriske innspill.
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2. Sammendrag

Sikkerhetspsykiatrien har ansvar for pasientbehandling av alvorlig psykisk syke med
høy voldsrisiko og et samfunnsvernansvar ved å ta imot mennesker som er dømt til
tvunget psykisk helsevern. Det har de senere år vært en betydelig økning av antall
dømte til tvunget psykisk helsevern og økt bruk av judisiell observasjon i
sikkerhetsavdelinger. Dette gir grunn til å forvente økt behov for sikkerhetspsykiatri.
Helse Nord kjøper i dag regionale sikkerhetsplasser fra Helse Midt. Kostnader til kjøp vil
derfor øke for pasienter tilhørende Helse Nord. Arbeidsgruppen mener økning i antall
pasienter i sikkerhetspsykiatrien gir behov for å etablere både regionale og lokale
sikkerhetsplasser i Helse Nord.
Helse Nord har i dag to godt fungerende sikkerhetspsykiatriske avdelinger. På grunn av
stadig økende behov må kapasiteten i Helse Nord bygges ut. Sikkerheten til samfunnet
blir krevende dersom behovet overstiger kapasiteten. Av denne grunn bør Helse Nord
sørge for å bygge ut kapasiteten. De midler Helse Nord bruker på å kjøpe regionale
sikkerhetsplasser bør brukes til å etablere tilbudet i egen region. For å sikre
kunnskapsutvikling på feltet bør Helse Nord også etablere et kompetansemiljø på
sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri.

3. Bakgrunn

Sikkerhetspsykiatri er et avgrenset og spesialisert fagområde innen psykisk helsevern
som gir behandlingstilbud til alvorlige sinnslidende med samtidig voldsrisiko.
Pasientgruppen har sammensatt problematikk, ofte med psykotisk hovedlidelse og
tilleggsproblemer i form av personlighetsforstyrrelse, autismespekterlidelse,
rusmiddelbruk, atferdsproblemer og kriminalitet. Pasientene representerer en stor
utfordring når det gjelder utredning, voldsrisikovurdering, voldsrisikohåndtering og
behandling. Behandling og rehabiliteringsprosessen er ressurskrevende og langvarig.

En av pasientgruppene i sikkerhetspsykiatrien er personer som har, eller er mistenkt for
å ha utført straffbare handlinger og samtidig vurdert å være psykotisk. Denne gruppen
kan dømmes til særreaksjon, dvs. overføring til tvunget psykisk helsevern, jf. strl. § 39.
Sikkerhetspsykiatrien forholder seg til kompliserte etiske problemstillinger. Fagfeltet
må ta hensyn til samfunnets behov og forventninger om beskyttelse, og samtidig arbeide
for å forhindre at pasienter utsettes for uforholdsmessig inngrep. Pasienter i
sikkerhetspsykiatrien har alvorlige psykiske lidelser, behandlingsforløp over mange år
og sårbarhet for å bli stigmatisert. Det skaper utfordringer når pasientene skal overføres
tilbake til kommunene. Spesialisthelsetjenesten må derfor følge opp også i etterkant av
opphold i sikkerhetspsykiatrien.
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3.1 Regionale avdelinger
Frem til 1980 hadde Norge en spesialomsorg for farlige og særlig vanskelige
sinnslidende menn 1. Kriminalasylet ble opprettet i 1895 og Reitgjerdet i 1923, begge i
Trondheim. Disse ble slått sammen i 1961 og lagt til Reitgjerdet. Fra 60- tallet til 1982
ble pasientantallet ved Reitgjerdet redusert fra 260 til 25. Robak-utvalget anslo at antall
pasienter med behov for tilbud utover det fylkeskommunene ikke kunne gi, ikke var
tilstrekkelig for å opprettholde riksfunksjon ved Reitgjerdet sykehus. Utvalget foreslo at
universitetsstilknyttede psykiatriske sykehus skulle få særskilte regionale
sikkerhetsavdelinger. Stortinget vedtok senere en slik desentralisering. Den regionale
sikkerhetsavdelingen ved Sør-Trøndelag psykiatriske sykehus (Brøset) ble opprettet i
1987, og samtidig ble Reitgjerdet ble avviklet. Det er i dag regionale
sikkerhetsavdelinger i Helse Midt, Helse Vest og Helse Sør-øst. De regionale avdelingene
har til sammen 36 plasser. Helse Nord RHF har ikke egne regionale behandlingsplasser,
og kjøper behandlingsplasser for pasienter med behov for opphold på regionalt nivå.
Alle regionale helseforetak har lokale sikkerhetsavdelinger.

Forskjellen mellom regional sikkerhetsavdeling og lokal sikkerhetsavdeling/psykiatrisk
institusjon er: 2
• Regionale sikkerhetsavdelinger skal kunne ta imot pasienter som er så farlige
eller særlige vanskelige at de ikke kan være i lokale
sikkerhetsavdelinger/psykiatriske institusjoner.
• Bemanningen ved regionale sikkerhetsavdelinger skal være minst 5,0 ansatte per
pasient (3,0 ved lokalt sikkerhetsnivå)
• Regionale sikkerhetsavdelinger skal være særskilt tilrettelagt for formålet og
med sikkerhetsutstyr
• Regionale sikkerhetsavdelinger har eget lovgrunnlag 3 (sikkerhetstiltak i
regionale sikkerhetsavdelinger og i enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå) –
Departementet bestemmer om en enhet med særlig høyt sikkerhetsnivå skal
etableres ved en regional sikkerhetsavdeling.

3.2 Regionale kompetansesentre

I st. meld nr. 25 (1996 – 1997) og St. prp. nr. 63 (1997 – 1998) ble det vurdert at det var
behov for å styrke kompetansen innen fagområdet. I 1999 ble det etablert tre
kompetansesentre i tilknytning til de eksisterende regionale sikkerhetsavdelingene.
Brøset i Helse Midt har regionalt kompetanseansvar for Helse Nord. 4 I dag danner de tre
kompetansesentrene det nasjonale kompetansesenternettverket SIFER (sikkerhets,
1

St meld nr. 25:99
St. meld nr. 25:1996-1997, Åpenhet og helhet
3
Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven).
4
St. prp. Nr. 63 (1997-98)/ Ot. Prp. nr. 46 (2000-2001)
2
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fengsels- og rettspsykiatri). 5 Kompetansesentrene har til sammen 38 årsverk som
inkluderer 11 professorer og over 26 medarbeidere med doktorgradskompetanse. 6

Kompetansesentrene har ansvar for forskning, fagutvikling og undervisning innenfor
fagfeltene sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri og har oppgaver som: 7
• Å styrke det rettspsykiatriske arbeidet, blant annet ved å undervise i
sakkyndighetsarbeid
• Å styrke det nasjonale forsknings- og utviklingsarbeidet innen tvang,
sedelighetsproblematikk, risikovurdering og risikohåndtering
• Å samarbeide med internasjonale miljøer
• Å bygge opp og spre kompetanse regionalt
• Å drive klinisk aktivitet i prosjektsammenheng
• Å samarbeide med regionale og lokale sikkerhetsavdelinger
Kompetansesentrene får årlig øremerkede tilskudd over statsbudsjettet.

4. Dagens status i Helse Nord

4.1 Lokal sikkerhetsavdeling ved Nordlandssykehuset8
Nordlandssykehusets sikkerhetspost har i dag kapasitet til å behandle 15 pasienter.
Enheten har hele tiden hatt høyt belegg og til tider et overbelegg.

Enheten har i dag 53 årsverk knyttet til avdelingsmiljøet fordelt på ulike faggrupper.
Staben består av avdelingsleder/ avdelingsoverlege, overlege, psykologspesialist og
nevropsykolog i 50% stilling.

Enheten har per i dag 20 % stilling knyttet til SIFER Nord, finansiert av
Nordlandssykehuset. Fokuset har vært knyttet til utskrivning og samarbeid med DPSene i området.

Målgruppe
Enheten har kompetanse til å ta imot pasienter med alvorlig sinnslidelse i kombinasjon
med alvorlig voldsproblematikk. Av 15 pasienter innlagt per i dag er en tredjedel innlagt
på dom til tvunget psykisk helsevern eller etter § 12 i straffeloven. Enheten har til
enhver tid mellom 5 og 10 på ettervern. Dette bildet er representativt for de foregående
fem årene.
5

SIFER.no, http://sifer.no/om_sifer
SIFER.no, http://sifer.no/om_sifer
7
SIFER. no, http://sifer.no/om_sifer
8
Utarbeidet etter utkast fra representantene i arbeidsgruppen fra Nordlandssykehuset
6
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Nordlandssykehusets bygningsmessige forhold gjør det mulig å behandle pasienter som
ellers ville ha vært i en regional sikkerhetspost utenfor regionen. Slike pasienter krever
økt bemanning tilsvarende regional bemanningsnorm, noe som øker kostnadene. De
siste fem årene har det til enhver tid har vært to pasienter med dette behovet. Slik drift
har i tillegg krevd egne bemannede botilbud som har gitt merkostnader beregnet til
cirka 4 millioner per år.

4.2 Lokal sikkerhetsavdeling ved Universitetssykehuset i NordNorge9
Avdeling for sikkerhetspsykiatri ved UNN HF er en lokal sikkerhetsavdeling som består
av to døgnseksjoner med til sammen 12 sengeplasser, en skjermet enhet og tre
treningsleiligheter. Avdelingen har totalt 53,77 stillinger. Personellgruppen består av
administrativt personale, lege/psykolog, og psykologspesialister og psykiatere,
kjøkkenansvarlig, fagutviklere og miljøpersonell. Beleggsprosenten kan variere og har
over tid vært på 100 %.

Døgnseksjonen har seks sengeplasser og har hovedfokus på stabilisering. Seksjonen tar
imot pasienter til kortere utredninger og har låste dører. Rehabiliteringsseksjonen har
seks sengeplasser, tre treningsleiligheter og har fokus på rehabiliteringshelsehjelp og
tilbakeføring til hjemkommune. Avdelingen har fem polikliniske plasser for pasienter
som er utskrevet men som fortsatt har behov fra oppfølging. Avdelingen bistår andre
enheter og avdelinger med voldsrisikovurderinger.
4.2.1 Målgruppe
Om lag halvparten av pasientene er dømt til tvunget psykisk helsevern. Majoriteten av
øvrige pasienter får tvunget psykisk helsehjelp. Pr i dag får fem pasienter poliklinisk
oppfølging. Flere av pasientene har rusavhengighet som tilleggsproblematikk. En
tredjedel av pasientene har vært innlagt over fem år. Avdeling for sikkerhetspsykiatri
har de senere år gitt lokalt tilbud til pasienter med mulig behov for regionalt nivå. Disse
behandlingstilbudene er svært ressurskrevende.

4.3 Kompetansesenter i Midt/Nord

I 2013 etablerte Universitetssykehuset i Nord-Norge SIFER Nord som et prøveprosjekt.
SIFER Nord er organisert i samarbeid og i tilknytning til SIFER Midt. UNN HF og St Olav
bidrar henholdsvis med 70 % og 50 % stilling til senteret. I 2015 har UNN redusert sin
andel til 20 %. Nordlandssykehuset har siden 2015 bidratt med 20 % stilling.
9

Utarbeidet etter utkast fra representantene i arbeidsgruppen fra UNN
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SIFER Nord har som formål å bidra med kompetanseutvikling og kompetanseformidling
i Helse Nords opptaksområde. Bakgrunnen for etableringen er et forsøk på å forsterke
kompetansen for fagområdet i Helse Nord og at det er en bekymring at SIFER Midt ikke i
tilstrekkelig grad har fulgt opp kompetansesenteransvar for Helse Nord. Prosjektet
SIFER Nord skal evalueres i februar 2016.

5. Fremtidige behov

5.1 Observasjoner etter § 167 i straffeprosessloven
Rettspsykiatriske undersøkelser har historisk sett blitt gjennomført gjennom direkte
kontakt mellom observanden og de sakkyndige. De siste årene er praksis endret mot
rettspsykiatrisk observasjon i sikkerhetspsykiatrisk avdeling etter §167. Det innebærer
at siktede legges inn til undersøkelse i en sikkerhetspsykiatrisk avdeling eller annet
egnet undersøkelsessted.
Brøset fikk i 1993 den første innleggelsen som følge av § 167. Siden da har det vært 57
innleggelser. Antallet har økt de senere år. I 2013 var 8 personer under rettspsykiatrisk
døgnundersøkelse ved sikkerhetsavdelingen. Innen utgangen av 2014 ble det
gjennomført 14 undersøkelser. Oppholdene har vanligvis en varighet på 4-12 uker.

Den økte bruken av judisiell observasjon gjør det nødvendig å bygge opp kompetanse på
undersøkelser etter § 167 i Helse Nord. Kunnskap om lokale forhold vil bidra til å sikre
et bedre tilbud til de som legges inn etter denne paragrafen. Begge institusjonene har
personell som er godkjente rettspsykiatriske sakkyndige. For å sikre habilitet kan
sengepostene i Tromsø og Bodø samarbeide om undersøkelsene.
Innleggelser etter §167 dekkes økonomisk av domstolsadministrasjonen og vil således
representere en betydelig inntekt.

5.2 Regional sikkerhetsavdeling

Sikkerhetsavdelingene i Helse Nord har tilrettelagt sine avdelinger slik at de i stor grad
håndterer potensielle pasienter til regionalt nivå. Fagmiljøet i Helse Nord har utviklet
erfaringer, kompetanse og organisatoriske løsninger på å håndtere pasienter med behov
for forsterket oppfølging. Tilretteleggingen dreier se om alt fra ombygning og
spesialtilpasning av rom og skjermingsenheter, samt fleksibel bruk av personell. Ved
behov eller ved spesielle hensyn overføres også pasienter mellom avdelingene, noe som
har bidratt til at Helse Nord frem til nå har klart å minimere bruk av regionalt nivå.
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Siden 2004 har 24 pasienter fra Helse Nord vært innlagt på Brøset 10, hvorav 16 av disse
fra og med 2010. 10 av disse ble lagt inn etter § 167 i straffeprosessloven til judisiell
observasjon.
5.2.1 Gjestepasientkostnader
Gjestepasientkostnader per liggedøgn på Brøset er i dag 19 000,-. Dersom vi
sammenligner kostnadene i de siste femårsperioder får vi følgende fremstilling:
2005 – 2009:
2010 – 2014:

125 liggedøgn som gir 2,4 millioner i kostnader
1078 liggedøgn som gir 20,5 millioner i kostnader

Fra perioden 2010 til 2014 er Helse Nords gjennomsnittlige kostnad for opphold på
Brøset beregnet til 4,1 millioner per år.
5.2.2 Innleggelser etter § 167 ved Brøset
Pasienter fra Helse Nord hatt 501 oppholdsdøgn på § 167 ved Brøset, tilsvarende 9,7
millioner kroner. Dette er utgifter som finansieres av domstolsadministrasjonen (se
punkt 5.1).
5.2.3 Utvikling av antall dømte til tvunget psykisk helsevern
Det er et økende antall personer som blir dømt til tvunget psykisk helsevern i Helse
Nord. En sammenligning av antall dømte over 5 års perioder gir følgende resultat 11:
2005 – 2009:
2010 – 2014:

2 personer dømt til tvunget psykisk helsevern
9 pasienter dømt til tvunget psykisk helsevern

Utviklingen samsvarer med nasjonal utvikling og gir økt press på sikkerhetsavdelingene.
Dette fører til at pasientene på avdelingene har mer alvorlig problematikk, og pasienter
med de mest avklarte tilstandene må skrives ut til andre avdelinger/tilbud.
Konsekvensen av en slik utvikling kan bli at sikkerhetsavdelingene i Helse Nord mister
kapasitet til å gi et fleksibelt og godt tilbud til de mest krevende pasientene. De
avdelinger som mottar pasienter med store oppfølgingsbehov fra sikkerhetsavdelingene
vil muligens begrense sine tilbud til sine andre pasientgrupper.
Arbeidsgruppen opplever det som utfordrende å tallfeste hvor mange pasienter som i
dag og i fremtiden har/vil ha behov for opphold på regionalt sikkerhetsavdeling.
Fagmiljøet 12 anslår at det i dag er 3-4 pasienter på lokale sikkerhetsavdelinger i vår
10

Morten Damgård Hansen, Brøset, St. Olavs Hospital, Helse Midt
Roar Hedemark, Nasjonal koordineringsenhet for dom til tvungent psykisk helsevern
12
Representanter i arbeidsgruppen fra UNN/Nordlandssykehuset
11
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region som har problematikk som kvalifiserer til opphold på regional
sikkerhetsavdeling.

5.3 Regionalt kompetansesenter
Fagområdene sikkerhets- fengsel- og rettspsykiatri har igangsatte prosjekter som ser på
utviklingsmuligheter. Eksempler på dette er:
• Brøset har fått i oppdrag å igangsette et pilotprosjekt 13 for bedre domstolenes og
politi/påtalemyndighetens tilgang til sakkyndighet av høy kvalitet.
• Cramer-rapporten 14 påviste at psykiske lidelser blant domfelte i norske fengsler
er betydelig høyere enn resten av befolkningen. Helsedirektoratet arbeider for å
sikre gode tjenester for innsatte.
• SIFER ønsker å se på utvikling av standardisering av nivåene innen
sikkerhetspsykiatrien. I dag er det få kriterier som gir styrende krav for
tjenesten.

Fagmiljøene i Helse Nord bør være en del av slike nasjonale prosjekter som har som
formål å utvikle tjenestene. For å sikre god faglig praksis bør det i tillegg være nær
tilknytning mellom klinikk, helseforetak, samarbeidsetater, kompetanseutvikling og
kompetanseformidling. Dette gjelder også i forhold til innsatte i fengsel i vår region
(totalt 4 fengsler). Det er geografisk og organisatorisk avstand fra Brøset (Helse Midt) til
fagmiljøene i Helse Nord, herunder også til psykisk helsevern i andre avdelinger og
helseforetak.

En vesentlig del av fagområdene til SIFER er bruk av tvang. Helsedirektoratet etablerte i
etterkant av tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern 15
forskningsnettverket Tvangsforsk 16. Nettverket skal bidra til kunnskapsutvikling og
forskning om bruk av tvang ved å bidra praktisk til at det kan gjennomføres metodisk
holdbar forskning på området. Tvangsforsk er lokalisert i Tromsø. Det bør vurderes om
Tvangsforsk og SIFER i fremtiden kan samarbeide om forskning, kunnskapsutvikling-, og
formidling.

13

Pilotprosjekt: Utvikling av norsk rettspsykiatri, http://sifer.no/forskningsprosjekter/detalj/pilotprosjektutvikling-av-norsk-rettspsykiatri
14
SIFER: nyheter, http://sifer.no/nyheter/detalj/psykiske-problemer-utbredt-i-fengsler
15
IS-1370 Tiltaksplan for redusert og kvalitetssikret bruk av tvang i psykisk helsevern,
https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/psykisk-helse/is-1370-tiltaksplan-for-redusert-ogkval/id439524/
16
Tvangsforsk –nettverk for forskning og kunnskapsutvikling om bruk av tvang i det psykiske helsevernet,
http://www.tvangsforskning.no/mandat/cms/61#1
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6. Vurdering

6.1 Regional sikkerhetsavdeling
Befolkningsvekst kombinert med at flere dømmes til psykisk helsevern øker behovet for
behandlingstilbud på regionalt sikkerhetsnivå. Behandlingsforløpene er både langvarige
og komplekse og krever samtidig innsats fra fagfeltet. Av hensyn til rehabilitering bør
pasientene behandles mest mulig lokalt for å gi nærhet etter utskrivning eller
nedtrapping av innsatsen fra spesialisthelsetjenesten. Erfaringer viser store
utfordringer i disse fasene og lokal tilhørighet må vektlegges.

I tråd med nasjonale føringer har UNN og Nordlandssykehuset de senere år styrket
distriktspsykiatriske sentre (DPS) og lagt ned flere sykehusavdelinger. Det er derfor
færre som kan ivareta pasienter med behov for tette rammer rundt seg. Av denne grunn
må sikkerhetsavdelingene differensiere tilbudet internt. Konsekvensen av at
ressurstrengende pasienter opptar en stor andel av personellressursene, er at det blir
mindre tid til andre pasienter. Det kan føre til forsinkede prosesser med dårligere flyt i
rehabilitering og ressurser til samarbeid med eksterne parter vedrørende utskrivelse.

Arbeidsgruppen vurderer at regionale sikkerhetsplasser bør utbygges i tilknytning til i
de lokale sikkerhetsavdelingene. En slik tilførsel av nye plasser sikrer fleksibilitet,
ressursstyring ut fra behov og kompetansebygging for de lokale sikkerhetsavdelingene.
Sikkerhetspsykiatrien er et avgrenset fagområde og det bør arbeides for at fagfeltet
fremstår med felles forståelse og bred faglighet. Regionale sikkerhetsplasser i Helse
Nord vil også gi flere muligheter til å håndtere pasienter med voldsrisiko. Regionalt nivå
i form av økte ressurser, god kompetanse og eget lovgrunnlag vil bidra til at tilbudet til
pasientene raskt kan justeres ut fra behov.
Helse Vest og Helse Midt har henholdsvis 110 000/65000 17 innbyggere per plass på
regionalt nivå. Ved å etablere 5 senger i Helse Nord vil regionen få 96 000 innbyggere
per plass.

6.2 Regionalt kompetansesenter
Arbeidsgruppen vurderer at det er behov for et regionalt kompetansesenter i Helse
Nord. Fagområdene innen sikkerhetspsykiatrien består av avgrensede spesialiserte
fagområder og et eget kompetansesenter vil bidra til økt kvalitet i tilbudet til pasientene.
Et slikt kompetansesenter bør:
• Ha en praksisnær profil
• Ha god kjennskap til landsdelen
• Være tilgjengelig for sikkerhetsavdelingene, øvrig spesialisthelsetjeneste og
fengsler
17

Beregnet ut fra befolkningstall i Helse Midt (Befolkningstall fra Helse Nord er ikke inkludert).
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•
•
•
•
•
•
•

Arbeide aktivt med kompetanseoppbygging og kompetanseformidling
Bidra til god samarbeidskompetanse om pasientene
Bidra til å fremme etisk refleksjon
Ha fokus på voldsrisiko
Ha fokus på bruk av tvang
Bidra til teknologiske løsninger i utredning, behandling og oppfølging
Formidle kompetanse som er etterspurt fra samfunnet

7. Konklusjon

1. Helse Nord har i dag ingen regionale plasser innen sikkerhetspsykiatri. Det
bør derfor tilføres fem regionale sikkerhetsplasser i Helse Nord.
Vurdering fra arbeidsgruppen
Lokal sikkerhetsavdeling ved UNN HF og NLSH HF samarbeider godt om pasienter
i sikkerhetspsykiatrien. Begge fagmiljø gir et differensiert behandlingstilbud, med
visse ulikheter i idelogi, praksis og lokaler.

På grunn av høy beleggsprosent over flere år ved de lokale sikkerhetsplassene og
økning i antall dømte til tvunget psykisk helsevern anbefales det at nye regionale
sikkerhetsplasser ikke går bekostning av eksisterende lokale sikkerhetsplasser.

2. Arbeidsgruppen anbefaler å søke HOD om å etablere et eget
kompetansesenter innen sikkerhetspsykiatri i Helse Nord.
Vurdering fra arbeidsgruppen
Tilbakemeldinger fra fagmiljøet i Helse Nord tyder på SIFER Midt ikke følger opp
kompetansesenterfunksjonen i Helse Nord. Det er et stort behov for kunnskap om
sikkerhetspsykiatri, fengselspsykiatri og rettspsykiatri i Helse Nord.
Det er videre ønskelig med et kompetansesenter som er praksisnært slik at
kunnskapsdeling og oppfølging av kliniske saker blir bedre.
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Vedlegg 2:
Oversikt over prosjektdeltakere

Mandat
Planen skal bidra til å gi befolkningen i Helse Nord tilgang til likeverdige og
tilstrekkelige spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for barn, unge og voksne
og TSB. Arbeidet skal bidra til å realisere Helse Nords mål om god kvalitet og
pasientsikkerhet, gi effektiv ressursutnyttelse og oppfylle sørge-for-ansvaret.

Utviklingsplanen skal gi et innhold til begrepene pasientens helsetjeneste, samhandling
og tilgjengelighet. I pasientens helsetjeneste, skal pasientens behov være førende for
struktur og innhold i tjenestene. Utviklingsplanen skal forme rammebetingelser for
tjenestetilbudet til en befolkning med demografiske endringer i alder og etnisk
sammensetning. Utviklingsplanen skal bidra til å fylle intensjonene i
samhandlingsreformen og bedre samhandlingen også horisontalt innen
spesialisthelsetjenesten. Digitale helsetjenester har en sentral plass i årene som kommer
og skal bidra til å øke tilgjengelighet til tjenesten.
Styringsgruppen ble ledet av fagdirektør Geir Tollåli, og har bestått av:
• Fagdirektør Geir Tollåli, Helse Nord RHF
• Fag- og forskningssjef Einar Bugge, UNN
• Medisinsk direktør Fred Mürer, Helgelandssykehuset
• Medisinsk fagsjef Harald G. Sunde, Finnmarkssykehuset
• Medisinsk direktør Barthold Vonen, Nordlandssykehuset
• Fagsjef Margaret A. Antonsen, Sykehusapoteket
• Konserntillitsvalgt Sissel Alterskjær
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Prosjektorganisering og sammensetning

Styringsgruppe

Regional
prosjektgruppe

Psykisk helsevern
for voksne

Psykisk helsevern
for barn og unge

Rusbehandling

Figur 1: Prosjektorganisering og struktur
Utviklingsplanen er utarbeidet i samarbeid mellom helseforetakene i Helse Nord, Helse
Nord RHF, brukerorganisasjonene, konserntillitsvalgte, KS Nord-Norge og SANKS.
Prosjektet ble organisert med en styringsgruppe ledet av Helse Nord RHFs fagdirektør
Geir Tollåli, fagsjefene fra foretakene og konserntillitsvalgt. Den regionale
prosjektgruppen besto av prosjektleder med prosjektmedarbeidere fra Helse Nord RHF,
KS Nord-Norge, SANKS, brukerorganisasjon og konserntillitsvalgt. For å forenkle
arbeidet, ble det dannet arbeidsgrupper for fagområdene rus og psykisk helsevern for
voksne, barn og unge. Arbeidet har hatt sterk brukerrepresentasjon, med
brukerdeltakelse i både den regionale prosjektgruppen og de tre arbeidsgruppene.
Brukermedvirkning er en rett, og et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre
tjenestene.
Prosjektgruppen ble ledet av fagavdelingen i Helse Nord RHF, og hadde følgende
sammensetning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prosjektleder Jon Tomas Finnsson/Sidsel Forbergskog, Helse Nord RHF
Prosjektmedarbeider Frank I. Nohr, Helse Nord RHF
Prosjektmedarbeider Ann-Karin Furskognes, Helse Nord RHF
Prosjektmedarbeider Linn Gros, Helse Nord RHF
Kommuneoverlege Frode Øvrejord, KS Nord-Norge
Psykologspesialist Anne Silviken, SANKS
Asbjørn Larsen, RBU/RIO
Åse Almås Johansen, RBU/LPP
Konserntillitsvalgt/psykologspesialist Eirik Holand, Helse Nord
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Tre arbeidsgrupper har hatt ansvar for hvert sitt fagområde.

Arbeidsgruppen for psykisk helsevern for voksne har bestått av:
• Psykologspesialist Marita Høiseth, UNN
• Psykiater Heiko Raschpichler, Finnmarkssykehuset
• Psykiatrisk sykepleier/enhetsleder Daniel Mørch, Nordlandssykehuset
• Psykolog Fredrik Jørgensen, Helgelandssykehuset
• May-Anne Brandt, RBU
• Ann-Karin Furskognes, Helse Nord RHF
Arbeidsgruppen for psykisk helsevern for barn og unge har bestått av:
• Psykologspesialist/avdelingsleder BUPA, Per Håkan Brøndbo, UNN
• Psykiater/avdelingsleder Per Willy Antonsen, Nordlandssykehuset
• Psykologspesialist Anne Lene Turi, Finnmarkssykehuset
• Psykiater Ragnhild Walla, Helgelandssykehuset
• May-Anne Brandt, RBU
• Linn Gros, Helse Nord RHF
Arbeidsgruppen for rusbehandling har bestått av:
• Psykiater Anna Rita Spein, Finnmarkssykehuset
• Psykolog/enhetsleder Andreas Østvik, Nordlandssykehuset
• Psykiater/avd. leder Reidar Høifødt, UNN
• Ruskonsulent Konrad Kummernes, Helgelandssykehuset
• Wibecke Årst, RBU/Marborg
• Frank Ivar Nohr, Helse Nord RHF

Forankringsarbeid og prosessbeskrivelse
Det ble lagt opp til en bred og inkluderende prosess, der regionalt brukerutvalg (RBU)
og samarbeidsmøtet med konserntillitsvalgt og konsernverneombud ble holdt løpende
orientert gjennom prosessen. Fagrådene for psykisk helsevern for voksne og for barn og
unge og fagrådet TSB har hatt strategiarbeidet som fast post gjennom prosjektperioden.
Det er orientert i samarbeidsutvalget mellom Helse Nord RHF og lege- og
psykologforeningen for å innlemme avtalespesialistene i arbeidet.
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Egenvurderingsskjema
Kompetanse og bygningsmasse i psykisk helsevern og TSB

BUPA UNN HF
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Vurdering av faglig kompetanse i psykisk helsevern i Helse Nord
Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB beskriver krav til faglig kompetanse i psykisk
helsevern og TSB i Helse Nord. Alle enheter skal ha basiskompetanse til å utrede og påbegynne
behandling av de vanligste og mest utbredte tilstandene. I tillegg skal alle helseforetak ha
tilbud om spesialiserte tjenester til komplekse eller lavfrekvente tilstander. Spesialpsykiatrien
skal tilby høyspesialiserte tjenester til de alvorligst rammede pasientgruppene. DPS skal ha et
komplett behandlingstilbud med polikliniske og ambulante tjenester, akuttjenester gjennom
døgnet og et differensiert døgntilbud.
Psykisk helsevern for barn og unge skal ha et tilbud for barn fra spedbarnsalder til unge
voksne. BUP skal tilby poliklinisk behandling og ambulante tjenester, akuttjenester og
døgnbehandling.
Praktisk gjennomføring i det enkelte helseforetak
Hva

Når

Helseforetaket mottar egenvurderingsskjema sammen med orientering
om besøk. Det foreslås dato for besøket, og vi ber dere bekrefte om
denne passer.

6. januar
2017

Besøk fra Helse Nord RHF med gjennomgang av
egenvurderingsskjemaet.

Uke 12

Helseforetaket fyller ut egenvurderingsskjemaet og returnerer det til
Helse Nord RHF i forkant av besøket.

10. mars
2016

Informasjon fra egenvurderingen og besøket oppsummeres og
sammenfattes av Helse Nord RHF og legges frem for styret for Helse
Nord.

2017

Helse Nord styret vedtar videre oppfølging av eventuelle gap mellom
foreliggende kompetanse og bygningsmasse vurdert opp mot faglige
krav, og hvordan dette skal følges opp.

våren
2017
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1 Strukturelle forhold
Tabellen under fylles ut i forhold til hver lokasjon/BUP i UNN.
Sted: Tromsø og omegn
Poliklinikk
Ambulant akutteam 24/7
Ambulant akutteam, begrenset (angi
åpningstid)
Døgntilbud
Øyeblikkelig hjelp (døgnenhet)
Annen akuttfunksjon, (angi om det er en
døgnenhet eller poliklinikk)
Psykiatrisk ungdomsteam
Annet

Sted: Storslett
Poliklinikk
Ambulant akutteam 24/7
Ambulant akutteam, begrenset (angi
åpningstid)
Døgntilbud
Øyeblikkelig hjelp (døgnenhet)
Annen akuttfunksjon, (angi om det er en
døgnenhet eller poliklinikk)
Psykiatrisk ungdomsteam
Annet

Sted: Sjøvegan/Silsand
Poliklinikk
Ambulant akutteam 24/7
Ambulant akutteam, begrenset (angi
åpningstid)

Døgntilbud
Øyeblikkelig hjelp (døgnenhet)
Annen akuttfunksjon, (angi om det er en
døgnenhet eller poliklinikk)
Psykiatrisk ungdomsteam
Annet

x
nei
nei

UPS og RSS
UPS
Poliklinikk
dagtid
nei

ja
nei
Frem til kl. 2200
og helg kl. 10001800
nei
nei
Poliklinikk
dagtid
nei

ja
nei
Frem til kl. 2200
og helg kl. 10001800
nei
nei
Poliklinikk
dagtid
nei

Driftes av psykisk helsevern
for voksne og kan benyttes fra
16 års alder

Driftes av psykisk helsevern
for voksne og kan benyttes fra
16 års alder
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Sted: Narvik
Poliklinikk
Ambulant akutteam 24/7
Ambulant akutteam, begrenset (angi
åpningstid)
Døgntilbud
Øyeblikkelig hjelp (døgnenhet)
Annen akuttfunksjon, (angi om det er en
døgnenhet eller poliklinikk)
Psykiatrisk ungdomsteam
Annet
Sted: Harstad
Poliklinikk
Ambulant akutteam 24/7
Ambulant akutteam, begrenset (angi
åpningstid)
Døgntilbud
Øyeblikkelig hjelp (døgnenhet)
Annen akuttfunksjon, (angi om det er en
døgnenhet eller poliklinikk)
Psykiatrisk ungdomsteam
Annet

ja
nei
Frem til kl. 2200
og helg kl. 10001800
nei
nei
Poliklinikk
dagtid
nei
ja
nei
Frem til kl. 2200
og helg kl. 10001800
nei
nei
Poliklinikk
dagtid
nei

Driftes av psykisk helsevern
for voksne og kan benyttes fra
16 års alder

Driftes av psykisk helsevern
for voksne og kan benyttes fra
16 års alder

Tabellen fylles ut ved å bekrefte ved x at kravet er oppfylt, eller ved å beskrive på hvilken
måte kravet delvis oppfylles. Dersom svaret et nei, lar dere rubrikken stå tom.

2 Bygningsmasse psykisk helsevern
Denne kartleggingen er gjelder kun faglige krav til døgntilbudet for psykisk helsevern for barn
og unge.
Vi ber UNN om å vurdere i hvilken grad de fysiske forholdene er egnet til å:
• Minimere institusjonsfølelsen, fremme mestring og skape trygghet hos pasientene
• Tilrettelegge for frivillighet og redusert bruk av tvang
• Gi bufferkapasitet ved høyt belegg
• Ivareta sikkerheten til pasienter og ansatte
• Fremme gode arbeidsforhold og arbeidsmiljø
• Tilby et differensiert døgntilbud, inkl. brukerstyrte senger
• Ivareta akutt- og krisetjenester
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Det ønskes en kort og overordnet beskrivelse og vurdering av disse forholdene knyttet til
dagens bygg.

Kommentarer fra BUPA UNN HF
BUPA UNN HF har to sengeposter. Regionalt senter for spiseforstyrrelser (RSS) som har hele
Helse Nord som dekningsområde, og Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS) som har UNN HF
og Finnmarkssykehuset som dekningsområde. De fysiske forholdene er ikke tilrettelagt for
familieinnleggelser. Fysiske forhold er heller ikke tilrettelagt for å avskjerme pasienter med
ekstra behandlingsbehov (f.eks ved spisestopp, utagering, høylydt hyling, sonding). Bygget
har mangelfull støyisolering og betydelig støygjennomgang fra rom til rom. Det er
mangelfull solavskjerming. Underdimensjonert sentralvarme uten kjølemulighet. Gir store
temperaturvariasjoner, (særlig uheldig for undervektige pasienter).

UPS er en sengepost som skal ivareta akuttinnleggelser, utredningsopphold og
behandlingsopphold for barn og unge i alle aldre. Posten har ni senger på ett plan og har
begrenset kapasitet til å tilby behandlingsopphold. Begrensninger i bygningsmassen gjør det
utfordrende å gi et tilpasset tilbud til pasienter med ulike vansker, behov, alder og
utviklingsnivå.
Det foreligger planer om å etablere en ny sengepost i BUPA UNN HF for å ivareta pasienter
som har behov for behandlingsopphold. Utvidelse av sengepostkapasiteten er planlagt gjort
ved å ta i bruk ett bygg som i dag leies ut til Universitetet og som vil bli ledig høsten 2018.
For at disse planene skal kunne iverksettes forutsetter det ekstra finansiering til både
ombygging og drift.

I tillegg ber vi om en kort beskrivelse av bygningsmassens:
• Nærhet og tilgang til somatiske undersøkelser
• Personvern, eks. slik at besøkende og pasienter ved poliklinikk ikke kan komme inn
på døgnavdelinger
• Fleksibilitet, mulighet til å bruke pasientrom til samtale eller møter
• Tilgang på uteareal
• Ivareta familie- og nettverksarbeid, herunder også besøk under innleggelse
• Ivareta barn som pårørende (inkl. søsken)
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Kommentarer fra BUPA UNN HF
Transport til somatisk avdeling må foregå med bil eller til fots ca 500 meter.

Nybygging av Tromsø kommunes Helsehus på nabotomt med pasientrom vendt mot RSS og
UPS pasientarealer, samt akuttmottak inngangsparti. Betydelig innsyn til fellesarealer og
pasientrom. God tilgang utenfor bygget med godt parkanlegg, nærhet til skogen og øvrig
friområde. Ingen tilgang til avskjermet terrasse eller uteareal. Pasienter som skjermes har
ikke tilgang til skjermet uteområde. Veien til UPS og RSS er i dag en blindvei. Den er nå
omregulert til gjennomfartsvei til en stor helseinstitusjon (Tromsø kommunes Helsehus og
Tromsø legevakt) på nabotomta. Det forventes at dette vil medføre betydelig trafikk med
biler og personer i umiddelbar nærhet til UPS og RSS sine uteområder.
Foreldre sover i ledig pasientrom når det ikke er fult belegg, i en av to familieleilighet i
tilstøtende bygg, eller på pasienthotell 500 m unna UPS og RSS. Søsken mottas til samtaler
og besøk. Mindre tilrettelagt for opphold med søsken siden BUPA kun har to
familieleiligheter som disponeres av både RSS og UPS.

Vi ber dere vurdere og beskrive hvorvidt UNNs bygningsmasse er tilfredsstillende i henhold til
nevnte faglige krav og hvilke tiltak som vil iverksettes for å dekke eventuelle gap mellom
faglige krav og dagens tilbud.

3 Kompetansekrav psykisk helsevern for barn og unge
Alle lokale barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Helse Nord skal ha kompetanse på
utredning og kunnskapsbasert behandling av de vanligste psykiske lidelser, samt
behandling av mer lavfrekvente lidelser i samarbeid med spesialiserte enheter.
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Kommentarer fra BUPA UNN HF
Den 1. september 2016 ble psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) i UNN HF slått
sammen til en avdeling. Før sammenslåinga var fagområdet organisert i to ulike klinikker.
På grunn av at PHBU har vært organisert i to ulike klinikker uten felles ledelser er det
ikke fells prosedyrer for utredning og behandling i avdelingen. Etter sammenslåingen er
det påbegynt et arbeid med å lage felles prosedyrene. Arbeidet vil ta utgangspunkt i
Utviklingsplan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse
Nord 2016–2025.
Det er et ledelsesansvar å sikre at PHBU oppfyller de beskrevne kompetansekrav og at
det gis kunnskapsbasert utredning og behandling. For at ledere skal kunne ivareta denne
oppgaven forutsetter det at det finnes systemer som er egnet til å kvalitetssikre
tjenestene. Det er en stor utfordring at DIPS, som er det primære arbeidsverktøyet for
kvalitetssikring av tjenestene, i liten grad er tilpasset PHBU sine behov. Dette gjør at
fagområdet må basere seg på å etablere manuelle systemer utenfor DIPS for
kvalitetssikring av helsetjenestene. Et av det viktigste verktøyet for kvalitetssikring av
helsetjenestene er å kartlegge om pasientene er fornøyd med helsetjenesten de har
mottatt (PREM = Patient Reported Experience Measure) og om helsehjelpen har hatt
ønsket effekt (PROM = Patient Reported Outcome Measure).
I dag må kvalitetssikring gjøres manuelt, og er svært ressurskrevende å gjennomføre.
Dette fører til at systematisk kvalitetssikring av tjenestene i begrenset grad blir
gjennomført. Det finnes internettbaserte løsninger som både vil heve kvalitetene på
kartlegging av PREM og PROM og redusere ressursbruken. For at PHBU skal kunne ta i
bruk internettbaserte løsninger krever det at helseforetaket inngår avtaler med
leverandører av slike tjenester.

Alle lokale BUP skal ha et tilbud for:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moderat til alvorlig depresjon
Selvskading

Moderat til alvorlig angst

Utredning av tvangslidelser
Utredning av ADHD

Behandling av ADHD-pasienter med alvorlig nedsatt funksjon

PTSD og andre alvorlige reaksjoner på traumer, kriser og katastrofer
Moderat til alvorlig atferdsvanske

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og autismespektertilstander
Utredning og behandling av psykiske lidelser hos barn fra sped- og
småbarnsalder
Tourettes syndrom
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•

Alvorlige psykiske symptomer sekundært til somatisk sykdom

I tillegg forutsettes kompetanse i å identifisere og starte behandling av lett til moderat:
•
•
•
•

Bipolar lidelse

Psykoselidelser

Spiseforstyrrelser

Rus- og avhengighetslidelser

BUP må også ha kompetanse i:
•
•
•
•
•
•

Å vurdere selvmords- og voldsrisiko
Familie- og pårørendearbeid
Nettverksarbeid

Å vite hvilke aktører og tjenester som finnes utover eget tilbud

Å vurdere og behandle psykiske lidelser hos barn og unge under barnevernets
omsorg
Å utrede og behandle barn og unge med samtidig psykisk utviklingshemming

Kommentarer fra BUPA UNN HF
BUPA UNN HF har seks poliklinikker. I dag er det variasjon i hvor stor grad alle
poliklinikkene har lokale tilbud for de beskrevne tilstandsbildene. Det finnes to
hovedårsaker til dette:
• Ved flere av poliklinikkene har det over mange år vært store
rekrutteringsutfordringer og hyppig utskifting av personalet. Dette har gjort det
krevende å opprettholde nødvendig basiskompetanse ved alle poliklinikker.
• Frem til 1. september 2016 var poliklinikkene organisert i to klinikker. Dette har
medførte at det ikke har vært en koordinert utvikling av PHBU i UNN HF.

Etter sammenslåingen er det påbegynt et arbeid med å lage felles prosedyrer for
poliklinikkene. Arbeidet vil ta utgangspunkt i Utviklingsplan for psykisk helsevern og
tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Nord 2016–2025. Det vil arbeides
systematisk med både organisering av tjenestene og kompetanseheving slik at alle
poliklinikkene har tilgang på kompetanse som gjør at de i stand til å ivareta de beskrevne
kompetansekrav.

Det mangler tilbud for utredning og behandling av psykiske lidelser hos barn fra sped- og
småbarnsalder, og for ungdom med rus- og avhengighetslidelser. Utvikling av tjenester for
disse gruppen forutsetter tilførsel av nye midler.
8
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Vi ber dere vurdere og beskrive hvorvidt UNNs BUP-er tilfredsstiller de faglige kravene fra
utviklingsplanen og hvilke tiltak som vil iverksettes for å dekke eventuelle gap mellom faglige
krav og dagens tilbud.
3.1 Spisskompetanse i psykisk helsevern for barn og unge
Innleggelse i døgnavdeling skal iverksettes når det ikke kan gis et tilfredsstillende poliklinisk
tilbud, vurdert ut fra ressurser og kompetanse. Lavfrekvente lidelser har behov for et større
opptaksområde for å bygge opp tilstrekkelig fagkompetanse. Slik spisskompetanse kan samles
i noen fagmiljø i regionen.
Områder som krever spisskompetanse er:
•

•

•

Nevropsykologisk funksjonskartlegging
•

Kommentarer fra BUPA UNN HF: Det er etablert et eget team i Tromsø
som skal ivareta denne tjenestene for hele UNN HF.

•

Kommentarer fra BUPA UNN HF: Det må skilles mellom pasienter hvor det
oppstår akutt selvmordsfare og pasienter hvor selvmordsforsøk over tid er
en vedvarende mestringsstrategi. Akutt selvmordsfare følges opp ved
poliklinikkene og prioriteres ved behov for innleggelse ved UPS. Pasienter
som har selvmord er en vedvarende mestringsstrategi bør hovedsakelig
følges opp poliklinisk. Det er etablert et DBT team som er lokalisert i Tromsø
som skal ivareta dette.

Pasienter i alvorlig selvmordsfare som trenger behandling i døgnenhet

Alvorlig psykoselidelse og bipolaritet som trenger behandling i døgnenhet
•

•

Utredning og behandling av gjennomgripende utviklingsforstyrrelse med alvorlig
komorbiditet
•

•

Kommentarer fra BUPA UNN HF: På grunn av få sengeplasser er det
begrenset mulighet til behandling i døgnenhet.

Kommentarer fra BUPA UNN HF: Avdeling for barnehabilitering
(somatisk avdeling) har et autismeteam. Nevroteamet ved BUP Tromsø
følger også opp pasienter hvor det er spørsmål alvorlig komorbiditet. UPS
og RSS gir også et tilbud til denne pasientgruppen hvis psykoselidelser,
alvorlig depresjon eller spiseforstyrrelser er tilleggslidelser.

Behandling av tvangslidelser
•

Kommentarer fra BUPA UNN HF: Ivaretas av OCD-team ved BUP Tromsø
som har et regionalt opptaksområde
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•

•

•

Alvorlig spiseforstyrrelse
•

Kommentarer fra BUPA UNN HF: Ivaretas av RSS som har et regionalt
opptaksområde.

•

Kommentarer fra BUPA UNN HF: Slike henvisninger ivaretas i dag av BUP
Tromsø sitt nevroteam. BUPA UNN HF har få henviste sped- og småbarn (03 år). Det er grunn til å anta at antallet henvisninger kan forklares med
manglende tilbud.

Utredning og behandling av spedbarn med alvorlig funksjonstap

Utredning og behandling av alvorlig funksjonstap grunnet traumer og
personlighetsforstyrrelser
•

Kommentarer fra BUPA UNN HF:
•

•
•

Unge overgripere
•

Det er ikke etablert en dedikert enhet med
spisskompetanse på traumer. Flere av poliklinikkene
har brukt betydelige ressurser på kompetanseheving
(TF-CBT, EMDR) og en av poliklinikkene (Sjøvegan)
har fagpersoner med stor kompetanse på å arbeide
med flyktninger.

Det er etablert et DBT-team som skal ivareta tilbudet
til barn og unge med ustabil personlighetsforstyrrelse
og selvskadingsproblematikk.

Kommentarer fra BUPA UNN HF: Enkelte fagpersoner har erfaring å
arbeide med unge overgripere. Det er uavklart om BUP skal gi et tilbud når
overgriper ikke har en psykisk lidelse. På grunn av at dette er lavfrekvent
problematikk, er det ikke et stort nok antall henvisninger til BUPA UNN HF
som gjør det mulig å etablere et fagmiljø med spisskompetanse.

Vi ber dere vurdere og beskrive hvorvidt UNN har et tilfredsstillende faglig tilbud i henhold til
oversikten over, og hvilke tiltak som vil iverksettes for å dekke eventuelle gap mellom faglige
krav og dagens tilbud.
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3.2 Oversikt over ansatte i psykisk helsevern for barn og unge
Fagpersoner
Psykologspesialister

Psykologer i spesialisering i barneog ungdomspsykologi
Overleger

Leger i spesialisering i barne- og
ungdomspsykiatri
3-årig høgskoleutdanning
Høgskoleutdanning med relevant
videreutdanning
Annet

Fagpersoner
Psykologspesialister

Psykologer i spesialisering i barneog ungdomspsykologi
Overleger

Leger i spesialisering i barne- og
ungdomspsykiatri
3-årig høgskoleutdanning
Høgskoleutdanning med relevant
videreutdanning

Annet

Storslett

Sjøvegan/Silsand

2

3

0,6
1
0
1

Narvik
0
3
0
0
4

1

1 kst psykologspesialist
2
1

2
6 (tolker denne kategorien som 3årig høgskoleutdanning + ytterligere
relevant videreutdanning, f.eks.
klinisk spesialisering eller master)
1 kst psykologspesialist
Harstad
3

1 psykolog som blir ferdig
voksenspesialist ila 2017
2 stk nyutdannede psykologer som
starter på fellesprogrammet
1
1

1 klinisk sosionom
1 klinisk familieterapeut
(psyk.sykepler i bunn)
I klinisk vernepleier /PMTO
terapeut

Helse Nord trenger ikke detaljoversikt over personellsituasjonen i Tromsø, men ber dere
beskrive og vurdere tilgangen til helsepersonell og spesialister, og om personellgruppen er
stabil. Dersom det er krevende å rekruttere og beholde fagpersoner, bes det nærmere
beskrevet.
Vi ber dere angi i stillingsprosent hvor mange ansatte det er i de ulike yrkeskategoriene.
Ved mangler, ber vi dere vurdere og beskrive hvilke tiltak som vil iverksettes for å dekke
eventuelle gap mellom faglige krav og dagens tilbud.
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Egenvurderingsskjema
Kompetanse og bygningsmasse i psykisk helsevern og TSB

Universitetssykehuset Nord-Norge
Psykisk helse- og rusklinikken

Tromsø, 10. mars 2017
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Vurdering av faglig kompetanse i psykisk helsevern i Helse Nord
Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB beskriver krav til faglig kompetanse i psykisk
helsevern og TSB i Helse Nord. Alle enheter skal ha basiskompetanse til å utrede og
påbegynne behandling av de vanligste og mest utbredte tilstandene. I tillegg skal alle
helseforetak ha tilbud om spesialiserte tjenester til komplekse eller lavfrekvente tilstander.
Spesialpsykiatrien skal tilby høyspesialiserte tjenester til de alvorligst rammede
pasientgruppene. DPS skal ha et komplett behandlingstilbud med polikliniske og ambulante
tjenester, akuttjenester gjennom døgnet og et differensiert døgntilbud.
Psykisk helsevern for barn og unge skal ha et tilbud for barn fra spedbarnsalder til unge
voksne. BUP skal tilby poliklinisk behandling og ambulante tjenester, akuttjenester og
døgnbehandling.
Praktisk gjennomføring i det enkelte helseforetak
Hva

Når

Helseforetaket mottar egenvurderingsskjema sammen med
orientering om besøk. Det foreslås dato for besøket, og vi ber
dere bekrefte om denne passer.

6. januar
2017

Besøk fra Helse Nord RHF med gjennomgang av
egenvurderingsskjemaet.

Uke 12
2017

Helseforetaket fyller ut egenvurderingsskjemaet og returnerer
det til Helse Nord RHF i forkant av besøket.

11. mars
2017

Informasjon fra egenvurderingen og besøket oppsummeres og
sammenfattes av Helse Nord RHF og legges frem for styret for
Helse Nord.

Våren
2017

Helse Nord styret vedtar videre oppfølging av eventuelle gap
mellom foreliggende kompetanse og bygningsmasse vurdert
opp mot faglige krav, og hvordan dette skal følges opp.

Våren
2017
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1 Strukturelle forhold
Tabellen under fylles ut i forhold til hvert senter for psykisk helsevern og TSB i UNN.
Tabellen fylles ut ved å bekrefte ved x at kravet er oppfylt, eller ved å beskrive på hvilken måte
kravet delvis oppfylles. Dersom svaret et nei, lar dere rubrikken stå tom.

Sted: Tromsø og omegn
Poliklinikk
Ambulant akutteam 24/7
Ambulant akutteam, begrenset. Åpningstid 08.00 - 21.30 og
lørdag kl. 14.00 - 21.30. Søndag stengt. Vakthavende lege UNN,
Åsgård har vakttelefon utenom åpningstid.
Døgntilbud
Øyeblikkelig hjelp (døgnenhet)
Annen akuttfunksjon, (angi om det er en døgnenhet eller
poliklinikk)
Psykiatrisk ungdomsteam
Annet: Rusteam ved Senter for psykisk helse Tromsø etableres
1. mai 2017.

VOP

Sted: Storslett
Poliklinikk
Ambulant akutteam 24/7
Ambulant akutteam, begrenset. Åpningstid 08.00 – 22.00 og
helg kl. 10.00 – 18.00.

VOP

TSB

x
x

x
x

(x)
TSB

x
x

Døgntilbud
Øyeblikkelig hjelp (døgnenhet)
Annen akuttfunksjon
Døgn har telefonvakt når AAT ikke er tilgjengelig. DeVaVi
benyttes når det er nødvendig.
Psykiatrisk ungdomsteam
Annet. Rusteam (polikliniske stillinger. Se kap. 4.2)

x
x

Sted: Sjøvegan/Silsand
Poliklinikk
Ambulant akutteam 24/7
Ambulant akutteam, begrenset
Åpningstid 08.00 – 22.00 og helg kl. 10.00 – 18.00.
Døgntilbud
Øyeblikkelig hjelp (døgnenhet).
Annen akuttfunksjon, (angi om det er en døgnenhet eller
poliklinikk). Døgn har telefonvakt når AAT ikke er tilgjengelig.
DeVaVi benyttes når det er nødvendig.
Psykiatrisk ungdomsteam
Annet. Rusteam (polikliniske stillinger. Se kap. 4.2)

VOP

x
TSB

x
x
x
x
x

x
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Sted: Narvik
Poliklinikk
Ambulant akutteam 24/7
Ambulant akutteam, begrenset.
Åpningstid 08.00 – 22.00 og helg kl. 10.00 – 18.00.
Døgntilbud
Øyeblikkelig hjelp (døgnenhet).
Annen akuttfunksjon, (angi om det er en døgnenhet eller
poliklinikk). Døgn har telefonvakt når AAT ikke er tilgjengelig.
DeVaVi benyttes når det er nødvendig.
Psykiatrisk ungdomsteam
Annet. Rusteam (polikliniske stillinger. Se kap. 4.2)

Sted: Harstad
Poliklinikk
Ambulant akutteam 24/7
Ambulant akutteam, begrenset.
Åpningstid 08.00 – 22.00 og helg kl. 10.00 – 18.00.
Døgntilbud
Øyeblikkelig hjelp (døgnenhet)
Annen akuttfunksjon, (angi om det er en døgnenhet eller
poliklinikk). Døgn har telefonvakt når AAT ikke er tilgjengelig.
DeVaVi benyttes når det er nødvendig.
Psykiatrisk ungdomsteam
Annet. Rusteam (polikliniske stillinger. Se kap. 4.2)

VOP

TSB

x
x
x
x
x

x

VOP

TSB

x
x
x
x
x

x
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2 Kompetansekrav psykisk helsevern for voksne
Alle DPS skal ha tilstrekkelig basiskompetanse for å utrede og behandle de vanligste psykiske
lidelsene. Brukerkompetansen skal vektlegges og behandlingen skal skje ut fra den
biopsykososiale modellen. DPS må ha tilstrekkelig kapasitet til å gi et tilbud til eldre, innvandrere
og flyktninger. DPS har ansvar for:

•

Akutt- og krisetjenester

•

Spesialisert utredning og behandling

•

Tett samarbeid med kommunene og øvrig spesialisthelsetjeneste

•

Bistå kommunene med råd og veiledning

Alle DPS skal ha følgende basiskompetanse:

•

Moderat til alvorlig angst

•

Utredning av tvangslidelser

•

Moderat til alvorlig depresjon

•
•

Symptomer på psykoseutvikling og psykoselidelser

•

Personlighetsforstyrrelser

•

Spiseforstyrrelser

•

ADHD med betydelig nedsatt funksjonsnivå

•

PTSD og andre alvorlige reaksjoner på traumer, kriser og katastrofer

•

Rus- og avhengighetslidelser

•

TUD (tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold)

•

Alderspsykiatriske tilstander

Bipolare lidelser

I tillegg forutsettes kompetanse i:

•

Vurdering av selvmords- og voldsrisiko

•

Kompetanse på utredning og behandling av pasienter med samtidig psykisk
utviklingshemming

•

Recovery-baserte tilnærminger, inkludert samvalg (shared decision making)

•

Familie- og pårørendearbeid

•

Nettverksarbeid og samhandling

•

Kunnskap om hvilke aktører og tjenester som finnes utover eget tilbud

UNN bes vurdere og beskrive hvorvidt det enkelte DPS kan tilby kompetanse i henhold til oversikten
og beskrive hvilke eventuelle tiltak som må iverksettes for å nå kompetansemålet.
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Senter for psykisk helse- og rusbehandling Tromsø
Senteret vurderes å ha tilfredsstillende kompetanse innenfor de beskrevne fagområdene. De fleste av
spesialiststillinger besatt av erfarne spesialister. Det sørges for at spesialistene videreutdanner/
kurser seg innenfor sentrale fagområder. Det utdannes kontinuerlig nye lege og psykologspesialister. Leger og psykologer og andre helsefagarbeidere som ikke har spesialistutdanning er
under veiledning av spesialister.
-

Akutt- og krisetjenester: Eget ambulant akutt tema med vaktberedskap.

-

Spesialisert utreding og behandling: Tett samarbeid med kommune og øvrig
spesialisthelsetjeneste: Ja, faste kliniske samarbeidsmøter, og overordnede ledelsesforankrede
samarbeidsmøter med kommunene.

-

Bistå kommune med råd og veiledning: Ja. Har etablert faste veiledningstilbud.

-

Moderat til alvorlig angst: God kompetanse.

-

Utreding av tvangslidelser: God kompetanse OCD team.

-

Moderat til alvorlig psykoseutvikling og psykoselidelser: God kompetanse. Kontinuerlig
på fagutviklingsprogram for å opprettholde/forbedre psykoseforståelse/implementering av
retningslinjene.

-

Bipolar lidelse: Psykolog og legespesialistene har opparbeidet seg god teoretisk og praktisk
kunnskap med denne pasientgruppen i løpet av sin spesialistutdanning.

-

Personlighetsforstyrrelse: Sentret har etablert et eget fag team som har høy kompetanse
innenfor behandling av personlighetsforstyrrelser. Fagteamet er knyttet opp til/ får veiledning fra
det nasjonale kompetansesentret for personlighetsforstyrrelse.

-

PSTD: I 2016 har vi arrangert flere kursprogram «Stø Kurs» innenfor PTSD an andre alvorlige
reaksjoner på traumer, kriser og katastrofer. Klinikerne benytter jevnlig veilednings og
undervisningskompetanse fra RVTS.

-

Spiseforstyrrelse: Vi har en egen faggruppe som jobber med spiseforstyrrelse som sin sitt
spesialområde. Disse behandler pasienter og gir veileder til kollegaer. Faggruppen er knyttet opp s
til Regionalt senter for spiseforstyrrelse (RESSP) Deltagelse i kompetanseprogram om
spiseforstyrrelse.

-

Rus og avhengighetslidelser: Senteret er i ferd med å etablere rusteam som skal styrke
kompetansen innenfor rusledelser i SPHR. Foreløpig gis det meste av rusbehandling i regi av
ruspoliklinikken. Det er utarbeidet et kompetansehevingsprogram innen ruslidelser i regi av
fagutviklingsenheten. Det er etablert tett og overlappende samarbeid med Rusavdelingen.

-

TUD: Alle legespesialister og de fleste psykologspesialister har opplæring i forvalting av tvunget
vern uten døgnopphold.

-

Alderspsykiatriske tilstander: Klinikken har egen alderspsykiatris poliklinikk. Behandlere ved
SPHR som behandler alderspsykiatriske tilstander vil kunne få veiledning fra alderspsykiatris
poliklinikk.
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-

Vurdering av selvmord og voldrisiko: Fagutvikling enheten arrangere jevnlig kurs i vurdering av
selvmord og voldrisiko. Det er utviklet prosedyrer vedrørende selvmords vurdering. Jevnlig tema i
internundervisning. Alle ansatte med sjølstendig behandlingsansvar deltar på VIVAT kurs
(selvomdsforebyggende arbeid) Selvmord og voldsrisiko inngår i enhetenes
internundevisningprogram. Alvorlige hendelser gjennomgås systematisk og tas blant annet opp i
involvert enhet og seksjonenes KVAM utvalg.

-

Kompetanse på utredning og behandling av pasienter med samtidig psykisk utviklingshemming:
Behandling av denne pasientgruppen skjer som hovedregel med veiledning og samarbeid fra
Habiliterings tjenesten i UNN.

-

Recovery-baserte tilnærminger, inkludert samvalg: Pågående fokus/internundervisning på
recoverery baserte tilnærminger. Satsing på tilsetning/involvering av erfaringskonsulenter som
bidrar med å holde fokus på brukermedvirkning. Pågående arbeid med utarbeidelse av
tilfredshetsundersøkelse av brukerne.

-

Familie og pårørende arbeid. Alle enheter har barneansvarlig som ansvar for å påse at arbeidet
med barn som pårørende ivaretas tilfredsstillende.

-

Senteret har faste møter i Brukermedvikningsforum på systemnivå. Her er Landsforening for
pårørende deltagende(LPP). LPP er aktiv involvert i utviklingsarbeid intern ti sentret, samt bidrar i
utforming av utdanningsprogram.

-

Nettverks og samhandlingsarbeid: Relasjon og nettverkstenking representerer et sentralt
perspektiv inn i sentret. Man tilstreber og ha r organisert seg slik at det som hovedregel skal være
kontinuitet i behandlingsrelasjonene selv om pasientene flytter mellom forskjellige
behandlingsenheter. Sentret har utviklet en kvalitetsindikator der det ved avslutning av
pasientsaker registreres involvering av privat eller profesjonelt nettverk under
behandlingsperioden.

-

Kunnskap om hvilke aktører og tjenester som finnes utover eget tilbud som finnes. Faste
samarbeidsmøter med samarbeidende kommuner det avklaring om andre aktører og tjeneste
nivåer drøftes. Skriftlig informasjonsskriv til ansatte i senteret med informasjon om tilgjengelige
tilbud innen kommunehelsetjenesten. Sentret har ikke system utover det som her tilgjengelig på
offisielle nettsider om hvilke behandlingstilbud som finnes utenfor eget helseforetak. Der det
oppstår behov for behandling som ikke kan tilbys innen egen HF vil dette drøftes i behandling
tema i hver individuell sak.

Senter for psykisk helse Nord-Troms (Storslett)
Senteret vurderer at det er tilstrekkelig kompetanse til å behandle alle de psykiske lidelsene som man
forventer at et DPS skal behandle. Senteret opplever ikke å inneha særskilt formell spisskompetanse.
Alle stillinger er besatt pr februar, men fra mars står en psykologstilling ledig.
Senteret er nylig godkjent for oppfølging av personer underlagt tvunget vern uten døgnopphold, og er
i ferd med å etablere god praksis, inkludert utvikle rutiner for denne oppgaven.
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Senter for psykisk helse Ofoten (Narvik)
Akutt- og krisetjenester ivaretas av Ambulant akutteam. Voksenpsykiatrisk poliklinikk sikrer spesialisert
utredning og behandling, et tett samarbeid med kommunene og øvrig spesialisthelsetjeneste og bistår
kommunene med råd og veiledning. Disse har også basiskompetanse på de områder som forventet/
listet opp.
Kommentarer knyttet til ytterligere kompetanse som forventes:

-

Vurdering av selvmords- og voldsrisiko: Den polikliniske virksomheten kan trenge mer
opplæring med hensyn til voldsrisikovurdring.

-

Kompetanse på utredning og behandling av pasienter med samtidig psykisk
utviklingshemming: Det er noe uklart hvilken rolle senteret skal ha overfor denne pasient
gruppen. Det stilles spørsmål om hva som skal utredes og hvilken behandling som skal tilbys
(utover veiledning og medikamentell oppfølging). Det er uklart hva habiliteringen skal tilby.
Den polikliniske virksomheten har vernepleier og noe kunnskap på psykolognivå.

-

Voksenpsykiatrisk poliklinikk og Ambulant akutteam har kompetanse innen Recovery-baserte
tilnærminger, inkludert samvalg (shared decision making), familie- og pårørendearbeid,
nettverksarbeid og samhandling og kunnskap om hvilke aktører og tjenester som finnes
utover eget tilbud.

Basiskompetanse ved Døgnenheten ved Senter for psykisk helse Ofoten:
-

Moderat til alvorlig angst. Døgnenheten har god kompetanse på denne lidelse. Psykolog,
sykepleiere med videreutdanning i psykisk helsearbeid og hjelpepleiere i enheten har
basiskompetanse og lang erfaringskompetanse innenfor dette feltet.

-

Utredning av tvangslidelser. Døgnenheten har ikke spesialisert kompetanse på utredning av
tvangslidelser. Dette feltet har døgnenheten behov for oppbygging av kompetanse.

-

Moderat til alvorlig depresjon. Døgnenheten har god kompetanse på behandling av denne
pasientgruppen. Psykolog, sykepleiere med videreutdanning i psykisk helsearbeid og hjelpepleiere
i enheten har basiskompetanse og lang erfaringskompetanse innenfor dette feltet.

-

Symptomer på psykoseutvikling og psykoselidelser. Døgnenheten har god kompetanse på
behandling av denne pasientgruppen. Psykolog, sykepleiere med videreutdanning i psykisk
helsearbeid og hjelpepleiere i enheten har basiskompetanse og lang erfaringskompetanse
innenfor dette feltet.

-

Bipolare lidelser. Døgnenheten har god kompetanse på behandling av denne pasientgruppen.
Psykolog, sykepleiere med videreutdanning i psykisk helsearbeid og hjelpepleiere i enheten har
basiskompetanse og lang erfaringskompetanse innenfor dette feltet.

-

Personlighetsforstyrrelser. Døgnenheten har god kompetanse på behandling av denne
pasientgruppen. Psykolog, sykepleiere med videreutdanning i psykisk helsearbeid og hjelpepleiere
i enheten har basiskompetanse og lang erfaringskompetanse innenfor dette feltet.

-

Spiseforstyrrelser. Døgnenheten har god kompetanse på behandling av denne pasientgruppen.
Psykolog, sykepleiere med videreutdanning i psykisk helsearbeid og hjelpepleiere i enheten har
basiskompetanse og enheten har også ansatte med spisskompetanse på dette fagfeltet. Enheten
har også flere ansatte med spisskompetanse på fagfeltet.
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-

ADHD med betydelig nedsatt funksjonsnivå. Døgnenheten har god kompetanse på behandling av
denne pasientgruppen. Psykolog, sykepleiere med videreutdanning i psykisk helsearbeid og
hjelpepleiere i enheten har basiskompetanse og erfaringskompetanse innenfor dette feltet.

-

PTSD og andre alvorlige reaksjoner på traumer, kriser og katastrofer. Døgnenheten har god
kompetanse på behandling av denne pasientgruppen. Psykolog, sykepleiere med videreutdanning
i psykisk helsearbeid og hjelpepleiere i enheten har basiskompetanse og lang
erfaringskompetanse innenfor dette feltet. Enheten har også ansatt med videreutdanning i krise
og traumehåndtering.

-

Rus- og avhengighetslidelser. Døgnenheten har god kompetanse på behandling av denne
pasientgruppen. Psykolog, sykepleiere med videreutdanning i psykisk helsearbeid og hjelpepleiere
i enheten har basiskompetanse og lang erfaringskompetanse innenfor dette feltet. Enheten har
også flere ansatte med spisskompetanse på fagfeltet.

-

TUD (tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold). Døgnenheten har god kompetanse på
behandling av denne pasientgruppen. Psykolog, sykepleiere med videreutdanning i psykisk
helsearbeid og hjelpepleiere i enheten har basiskompetanse og lang erfaringskompetanse
innenfor dette feltet.

-

Alderspsykiatriske tilstander. Døgnenheten har god kompetanse på behandling av denne
pasientgruppen. Psykolog, sykepleiere med videreutdanning i psykisk helsearbeid og hjelpepleiere
i enheten har basiskompetanse og erfaringskompetanse innenfor dette feltet. Men her er det
behov for oppbygging av kompetanse.

Kommentarer knyttet til ytterligere kompetanse som forventes:
-

Vurdering av selvmordsrisiko og voldsrisiko. Døgnenheten har god kompetanse på behandling av
denne pasientgruppen. Psykolog, sykepleiere med videreutdanning i psykisk helsearbeid og
hjelpepleiere i enheten har basiskompetanse og lang erfaringskompetanse innenfor dette feltet.
Alle fast ansatte har VIVAT-kurs. Det er behov for oppbygging av kompetanse innenfor vurdering
av voldsrisiko.

-

Kompetanse på utredning og behandling av pasienter med samtidig psykisk utviklingshemming
Døgnenheten mangler kompetanse på dette fagfeltet.

-

Recovery-baserte tilnærminger, inkludert samvalg (shared decision making). Døgnenheten har
ingen strukturert tilnærming til denne metoden. Det foreligger ingen spesifikk kompetanse på
dette feltet. Døgnenheten har dog kompetanse innenfor miljøterapeutisk arbeid som kan ligne
denne metoden, og kompetanse innenfor mindfullness.

-

Familie- og pårørendearbeid. Døgnenheten har god kompetanse på behandling av denne
pasientgruppen. Psykolog, sykepleiere med videreutdanning i psykisk helsearbeid og hjelpepleiere
i enheten har basiskompetanse og lang erfaringskompetanse innenfor dette feltet. Enheten har
også fast ansatt barnevernspedagog for å styrke spisskompetanse på dette feltet og har inntil
nylig hatt fast ansatt sosionom med dette som fokus.

-

Nettverksarbeid og samhandling. Døgnenheten har god kompetanse på behandling av denne
pasientgruppen. Psykolog, sykepleiere med videreutdanning i psykisk helsearbeid og hjelpepleiere
i enheten har basiskompetanse og lang erfaringskompetanse innenfor dette feltet. Enheten har
også fast ansatt barnevernspedagog for å styrke spisskompetanse på dette feltet og har inntil
nylig hatt fast ansatt sosionom med dette som fokus.
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-

Kunnskap om hvilke aktører og tjenester som finnes utover eget tilbud. Døgnenheten har god
kompetanse på behandling av denne pasientgruppen. Psykolog, sykepleiere med videreutdanning
i psykisk helsearbeid og hjelpepleiere i enheten har basiskompetanse og lang
erfaringskompetanse innenfor dette feltet. Enheten har også fast ansatt barnevernspedagog for å
styrke spisskompetanse på dette feltet og har inntil nylig hatt fast ansatt sosionom med dette som
fokus. Ansatte i enheten har også lang erfaring med å innhente informasjon aktører og tjenester
utover eget tilbud, og videreformidle dette.

Tiltak for å nå kompetansemålet
-

Opplæring og kompetanseheving av utredning på tvangslidelser. Gjennom kurs og evt.
utdanninger innenfor dette feltet

-

Kompetanseheving innenfor alderspsykiatriske tilstander gjennom kurs, innleid undervisere til
enheten.

-

Opplæring og erfaring med å utføre voldsrisikovurderinger. For eksempel ved kurs, innleie av
foredragsholdere og deling av kompetanse som finnes i UNN

-

Kompetanseheving på utredning og behandling av pasienter med samtidig psykisk
utviklingshemming, i form av videreutdanninger, innleie av foredragsholdere og veiledning og
samarbeid fra personer i UNN med kompetanse på dette feltet.

-

Informasjon om dette Recovery-baserte tilnærminger, inkludert samvalg (shared decision
making). Undervisninger og kursing og evt. hospitering til enheter som driver denne type
tilnærming.

Senter for psykisk helse Sør-Troms (Harstad)
Akutt- og krisetjenester ivaretas av Ambulant akutteam. Voksenpsykiatrisk poliklinikk sikrer
spesialisert utredning og behandling og har tilfredsstillende dekning av spesialister som har
kompetanse på dette. Dessuten har senteret ikke-spesialister med høy kompetanse/ videreutdanning
innenfor ulike behandlingstilnærminger.
Det er et tett samarbeid med kommunene og øvrig spesialisthelsetjeneste, spesielt alderspsykiatrisk
team og rusteam har utstrakt samarbeid eksternt og internt, men også utenom disse teamene. Også
psykologspesialist som bidrar i LMS innenfor kreft og overvekt. Senteret bistår kommunene i stor grad
med råd og veiledning.
Med hensyn til basiskompetanse, så har senteret utredning og ulike anbefalte behandlingstilnærminger innenfor; moderat til alvorlig angst, utredning av tvangslidelser, moderat til alvorlig
depresjon, symptomer på psykoseutvikling og psykoselidelser samt bipolare lidelser.
Innenfor personlighetsforstyrrelser har senteret kompetanse på utredning med blant annet SCID II,
men mangler anbefalte behandlingstilnærminger (skjemabasert, mentaliseringsbasert, DBT). Høsten
2016 hadde de en mentaliseringsbasert psykoedukasjonsgruppe, men pga sykemelding hos aktuell
kliniker er denne for tiden ikke i drift. Planlegges igangsatt igjen, også med en behandlingsgruppe på
litt sikt.
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Senteret har utredning og anbefalt behandlingstilnærming for spiseforstyrrelser gjennom eCBT
(psykiatrisk sykepleier med spesifikk videreutdanning og lang erfaring, dedikert til denne
pasientgruppen), ellers basiskompetanse hos mange andre klinikere.
Senteret har god kompetanse på utredning av ADHD med betydelig nedsatt funksjonsnivå, men
for tiden kun medikamentell behandling. Det planlegges oppstart av edukasjonsgruppe høst
20117/ vår 2018.
Psykologspesialist og klinisk sosionom har PTSD og andre alvorlige reaksjoner på traumer, kriser
og katastrofer, som spesialområde. Begge med kompetanse innen EMDR. Dessuten arbeides det
med kompetanseheving med Stø kurs. AAT er også involvert i kompetanseheving på dette
området.
Innenfor rus- og avhengighetslidelser har senteret etablert et rusteam med tre ansatte. Det
arbeides med kompetanseheving innen AAT og døgnenheten. Innenfor den polikliniske
virksomheten er det i dag ingen slik kompetanseheving. Seksjonsleder har meldt behovet videre
til Fagutvikling, forskning og utdanning.
Overlegene har kompetansen innen TUD (tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold).
Innenfor alderpsykiatriske tilstander har senteret alderpsykiatrisk team med psykiatrisk sykepleier
og tilgang til overlege.
Det forutsettes også kompetanse i vurdering av selvmords- og voldsrisiko. Senteret har
kompetanse innen selvmordsrisiko, men mangler opplæring på voldsrisiko. Det er behov for kurs,
internundervisning som videre bør tas med i planleggingen.
Senteret har kompetanse på utredning og behandling av pasienter med samtidig psykisk
utviklingshemming. Både psykolog med spesialitet innen habilitering og innen nevropsykologi, og
utredningskompetanse er tilgjengelig. Medikamentell behandling og samtalebehandling (har ikke
så mange av disse pasientene).
Senteret har noe kompetanse (overlege) innen recovery-baserte tilnærminger, inkludert samvalg
(shared decision making). Innen familie- og pårørendearbeid er det noe kompetanse, blant annet
utdannet familieterapeut, men ikke systematisk bruk av denne kompetansen.
Senteret har kompetansen innen nettverksarbeid og samhandling, samt kunnskap om hvilke aktører
og tjenester som finnes utover eget tilbud.
Senteret har godkjenning for tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold.
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Senter for psykisk helse Midt-Troms (Silsand og Sjøvegan)
Senteret har tilstrekkelig basiskompetanse for utredning og behandling av de fleste av de opplistede
psykiske lidelsene. Under har vi kommentert på områder der vi har behov for støtte fra andre
enheter/seksjoner eller der vi mener at vi har behov for å styrke tilbudet/kompetansen lokalt.
Ved alderspsykiatriske tilstander har vi liten kompetanse lokalt og disse henvises derfor til
Alderspsykiatrisk seksjon. På sikt er det ønskelig med noe økt lokal kompetanse.
Senter er godkjent for å kunne følge opp pasienter på TUD (tvunget psykisk helsevern uten
døgnopphold). Per nå har senteret manglende overlegekapasitet og TUD-vedtak gjøres derfor fra
akuttposten i Tromsø. Mange av disse pasientene følges i imidlertid i tillegg opp på senteret i
samarbeid med kommunene.
Akutt- og krisetjenester ivaretas av Ambulant akutteam i samarbeid med døgn/ DeVaVibakvaktsordning for leger. Det jobbes her med å få til mer systematikk i oppfølging fra legespesialist
på dagtid der det er behov for dette.
Når det gjelder spiseforstyrrelser, så henvises pasient videre hvis poliklinisk behandling ikke er
tilstrekkelig.
Senteret har jobbet med en generell kompetanseheving rundt ruslidelser og rusbehandling. Grunnet
dårlig legedekning på senteret, mangler det systematikk i tilgang på medisinskfaglig kompetanse i det
tverrfaglige tilbudet vi skal gi til denne pasientgruppen. Gjennom rusteamet på senteret, vil vi
imidlertid ha tilgang på mer kompetanse innen TSB (via en kompetansegruppe som klinikken nå er i
ferd med å etablere).
Det mangler spesial kompetanse rundt utredning og behandling av pasienter med samtidig psykisk
utviklingshemming. Tilbudet vi gir er ikke systematisk lagt opp med bakgrunn i PU-diagnose, men
tilpasses den enkelte pasient med utgangspunkt i den psykiske lidelsen og i samarbeid med
kommunalt apparat. En mulig samarbeidspart for å øke kompetanse på denne pasientgruppen kan
være Habiliteringen.
Senteret har noe manglende kompetanse på utredning av kognitive vansker og må søke bistand fra
andre enheter for å få gjort en helhetlig nevropsykologisk utredning. Dette er også
utredningskompetanse som er viktig for å forstå og gi et godt tilbud til pasienter med ADHD med
betydelig nedsatt funksjon.
Kompetanse og kvaliteten på tilbudet vi gir, er avhengig av personell med høy kompetanse. Senteret
har over år hatt utfordringer med tanke på å rekruttere og beholde psykologspesialister og
legespesialister. Manglende tilgang på spesialistkompetanse og spesielt overlegedekning er en klar
utfordring for senteret.
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2.1 Spisskompetanse i psykisk helsevern for voksne
Innleggelse i sykehusavdeling skal iverksettes når tilbudet ved DPS ikke er tilfredsstillende eller
forsvarlig ut fra ressurser og kompetanse. Det gjelder for eksempel ved samtidige psykiske lidelser
og rusmiddellidelser, volds- og sikkerhetsproblematikk eller alvorlige spiseforstyrrelser.
Vi ber dere vurdere og beskrive hvorvidt UNNs tilfredsstiller de faglige kravene til spisskompetanse
og hvilke tiltak som vil iverksettes for å dekke eventuelle gap fra faglige krav i planen og dagens
tilbud. Dersom kravet oppfylles gjennom funksjonsfordeling med andre helseforetak, ber vi om å
kort beskrive funksjonsfordelingen.
Kompetanse i sentraliserte sykehusfunksjoner:

•

Ivareta øyeblikkelig hjelp etter lov om spesialisthelsetjenester § 3-1, jf. forskrift om
øyeblikkelig hjelp i det psykiske helsevernet

•

Pasienter som trenger opphold i lukket avdeling

Psykiatrisk avdeling har 3 sengeposter som har ivaretakelse av øyeblikkelig hjelp plikten som del
av sine oppgaver. (Akuttpost nord, Akuttpost sør og Akuttpost Tromsø).
Virksomheten innehar tilfredsstillende kompetanse for å ivareta denne oppgaven. Dog er det
vedvarende behov for å søke dispensasjon fra kravene til faglig ansvarlige, da tilgangen til ferdige
spesialister ikke er god nok. Virksomheten utdanner alle egne spesialister i psykiatri, og har i all
hovedsak gjort dette gjennom flere tiår. Svak tilgang til ferdige spesialister som over tid ønsker å
arbeide i denne delen av fagfeltet gjør rekrutteringen og stabiliseringsarbeidet krevende og gir
behov for konstitueringer av ikke ferdige spesialister. Dette gjelder LIS-leger mot slutten av
spesialiseringen, hvor realkompetansen kombinert med veiledning er vurdert tilfredsstillende.
Totalt sett er dette likevel sårbart, da de ferdige spesialister får økte oppgaver, bl.a. i form av
økte veiledningsoppgaver og ansvar.
Utviklingsretninger og planlagte endringer kan se ut til å forsterke behovet for spesialister i
denne delen av virksomheten, ikke minst da både prosessuelle krav i tilknytning til tvangshjemler
endres og kan bli mer arbeidskrevende, men også fordi de mer materielle, innholdsmessige lovog forskriftsendinger som skal iverksettes inneværende år, vil gi behov for mer bruk av ressurser
fra spesialistene i vurderingene av tvangstiltak, men også av andre tiltak innenfor denne delen av
virksomheten. (Jfr. endringer i psykisk helsevernloven med ikrafttredelse 01.07.17 og 01.09.17)
Rekrutteringen av andre grupper medarbeidere/ fagfolk til de deler av virksomheten som har
ansvar for øyeblikkelig hjelp er likeledes krevende og med tanke på den generelle
utviklingsretningen vedrørende tilgang til helsepersonell i fremtiden, er dette bekymringsfullt.
Det er behov for støtte fra ledelse/eiere vedrørende å sikre at «den gylne regel» etterleves.
Dette vil etter vår vurdering kunne være av betydning også for muligheten til å sikre stabil
bemanning med god kompetanse i tiden fremover.
Kriteriene for hvilke pasienter som trenger opphold i lukket avdeling er svært sammensatte, og
fremkommer ikke spesifisert i henvendelsen.
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Utover de foreløpig nevnte poster har Psykisk helse og rusklinikken andre spesialisert
sengeposter, herunder også Psykose- og rusenheten, som lukket post. Denne posten ivaretar
særlig utredning og oppstart av behandling for personer med dobbeldiagnose problematikk,
(samtidig psykose- og ruslidelser), dog avgrenset til personer som ikke kan ivaretas ved eget
Senter for psykisk helse og rusbehandling/DPS. Dette kan både være begrunnet tilstandsmessig i
den psykiatriske tilstanden, (omfattende psykose, forvirring, kognitive endringer), eller
ruslidelsen (f.eks. abstinensplager), og/eller primært knyttet til behovet for tvangstiltak, (særlig
§3-3 PHVL, men også stpl § 188, HOL § 10.2, strl § 169?).
Kompleksiteten i oppgavene for denne posten er krevende, og utviklingsretningen med nye
oppgaver knyttet til varetekt i institusjon og evt gjennomføring av dom for ikke farlige, vil kunne
påvirke denne postens utviklingsretning, dersom slike oppgaver blir tillagt denne enheten.
Kompetansen er ellers tilfredsstillende, men som beskrevet ovenfor er utskiftning og vedvarende
opplæringsbehov av personale også her en stor utfordring, og ressurskrevende.

•

Pasienter som er dømt til tvungent psykisk helsevern jf. straffelovens § 39 jf. § 44 første
ledd

Dette ivaretas av Sikkerhetspsykiatrisk seksjon på en tilfredsstillende måte. Seksjonen har god
kompetanse på fagfeltet, både gjennom psykiatere og psykologer med spesialkompetanse, samt
miljøpersonale og lokal ledelse med god stabilitet. Seksjonen har dog ikke tilfredsstillende
kapasitet til å ivareta denne gruppen, parallelt med at man nå ser behov for styrkning i retning
av andre oppgaver, som også kan være aktuelle målgrupper for sikkerhetspsykiatrisk seksjon.
Dette er en utfordring som snarlig bør ses på, og er gjeldende både for nye oppgaver som endret
lovverk nå åpner for, samt for oppgaven å kunne på kort varsel ivareta særlig utagerende
og/eller farlige pasienter, særlig fra akuttpostene. Seksjonen ser ut til å få oppgaver vedrørende
gjennomføring av rettslige kjennelser om varetekt i institusjon, samt ikke usannsynlig også
gjennomføring av dom til tvungent psykisk helsevern av personer som er utilregnelige, ikke
farlige, men med samtidig gjentatt og samfunnsskadelig kriminalitet. Uavklart hvor omfattende
denne gruppen blir.
I tillegg har denne seksjonen ansvar for å inneha spesielt god kompetanse på forebygging og
mestring av aggresjon og vold, og er viktige aktører i opplæring og kompetanseoverføring av
dette feltet til større deler av klinikken.

•

Pasienter med særlig vanskelige og kompliserte spiseforstyrrelser, rusmiddelavhengighet
og psykisk lidelse (komorbiditet), selvskading, tvangslidelser, personlighetsforstyrrelser
eller andre kompliserte tilstander

Akuttpostene ivaretar særlig vanskelige og kompliserte spiseforstyrrelser i enkelte av
sykdomsfasene. Som regel i nært samarbeid med behandlere lokalt, og ved behov i samarbeid
med Regionalt senter ved Nordlandssykehuset. Tvangslidelser krever sjelden innleggelser som
del av et mer spesialisert behandlingsopplegg, og spesialkompetansen ivaretas av OCD-teamet,
som organisatorisk er plassert i VPP ved SPHR Tromsø, og som bidrar med spesialkompetanse
ved behov.
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Personlighetsforstyrrelser, som oftest er de tilstander som samtidig har selvskading som del av
symptombildet, (selv om selvskading også kan forekomme ved en del andre tilstander, også
psykosetilstander), har i liten grad sitt spesialiserte tilbud ved sengepostene. Her er det faglige
hensyn som begrunner at hoveddelen av behandlingen skal foregå poliklinisk /ambulant, mens
sengepostene, også de lukkede, primært skal ses på som forstrekning av det polikliniske tilbudet.
Dette krever da selvsagt omfattende samhandling med pasient, pårørende, kommuner og DPS,
og dermed samhandlingskompetanse, men selvsagt også faglig kompetanse. Virksomheten har
ønsket å bygge denne kompetansen opp som del av en generell kompetanse, dette for å
sikre/tilstrebe at de fleste pasientforløp i denne pasientgruppen foregår lokalt.
Utviklingsretning i samfunnet, kan tyde på at det er en økning av denne pasientgruppen, særlig
blant unge voksne.

•

Pasienter med særlig kompliserte alderspsykiatriske tilstander og debuterende
sammensatte tilstander hos eldre

PHRK har god kompetanse på å utrede og behandle kompliserte alderspsykiatriske tilstander
og debuterende sammensatte tilstander hos eldre. Alderspsykiatrisk seksjon har også i uttalt
grad påtatt seg veilednings –og kompetanseutviklingsoppgaver. Seksjonen ambulerer til store
deler av opptaksområdet som ledd i både konkret utrednings- og behandlingsoppgaver, men
også begrunnet i kompetanseutvikling og kompetanseoverføring. Utfordringen fremover er
særlig økningen av eldre med denne typen tilstander som gir behov for utvidelse og styrking av
tilbudet.

2.2 Oversikt over ansatte i psykisk helsevern for voksne
Helse Nord trenger ikke detaljoversikt over personellsituasjonen i Tromsø, men ber dere beskrive og
vurdere tilgangen til helsepersonell og spesialister, og om personellgruppen er stabil. Dersom det er
krevende å rekruttere og beholde fagpersoner, bes det nærmere beskrevet.
Vi ber dere angi i stillingsprosent hvor mange ansatte det er i de ulike yrkeskategoriene. Hvis UNN
vurderer at det er mangler ved dagens tilbud, ber vi dere beskrive hvilke tiltak som vil iverksettes
for å dekke eventuelle gap mellom faglige krav og dagens tilbud.

Fagpersoner

Storslett

Sjøvegan/Silsand

Legespesialister

100 %

100 %

Overleger

200 %

40 %

Psykologspesialister

100 %

270 %

Psykologer i spesialisering

400 %

800 %

3-åring høgskoleutdanning
Høgskoleutdanning med relevant videreutdanning

385 %

780 %

1028 %

1630 %

Annet

340 %

930 %
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Fagpersoner
Legespesialister

Narvik
200 % *

Harstad
200 %
300 %

Overleger
Psykologspesialister

400 %

600 %

Psykologer i spesialisering

400 %

500 %

3-åring høgskoleutdanning
Høgskoleutdanning med relevant videreutdanning

1990 %

1305 %

1200 %

1970 %

Annet

600 %

* Narvik leier inn legespesialist ved at 4 stk. rullerer i 50 %.

Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø rekrutterer relativt god til i alle stillingskategorier.
-

Leger: 80% av stillingene er besatt
Psykologer: 100% av stillingene er besatt.
Sykepleiere: 80% av stillingene er besatt
Andre faggrupper: 100% av stillingene er besatt.

Senteret har god rekruttering av psykologer og leger. Men det er sjelden det skjer nytilsetting av lege
og psykologspesialister. Disse rekrutteres internt via spesialisering i egen klinikk. Sentret har også
relativt god dekning av psykiatriske sykepleier og andre helsefagutdanninger med psykisk helsearbeid
som spesialitet.
Utfordringer på sikt er at mange av disse erfarne høgskoleutdannede med videreutdanning nærmer
seg pensjonistalder, og nyrekruttering, særlig av sykepleiere, synes å være vanskeligere enn tidligere
år.

Rekruttering ved Psykiatrisk avdeling varierer, men gjennomgående vanskelig å rekruttere
sykepleiere. I den senere tid opplever vi også større utfordringer med rekruttering av overleger til
Akuttseksjonen. God rekruttering til psykologstillingene, selv om få/ingen søkere er spesialister. Både
psykologer og overlege må utdannes i egen institusjon. Rekrutterer ikke spesialister «utenfra».
Når det gjelder LIS og helsefagarbeidere spesielt har vi mange søkere som ikke er kvalifisert.
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3 Bygningsmasse psykisk helsevern
Denne kartleggingen er gjelder kun faglige krav til døgntilbudet for psykisk helsevern.
Vi ber UNN om å vurdere i hvilken grad de fysiske forholdene er egnet til å:
• Minimere institusjonsfølelsen, fremme mestring og skape trygghet hos pasientene

•
•
•
•
•
•

Tilrettelegge for frivillighet og redusert bruk av tvang
Gi bufferkapasitet ved høyt belegg
Ivareta sikkerheten til pasienter og ansatte
Fremme gode arbeidsforhold og arbeidsmiljø
Tilby et differensiert døgntilbud, inkl. brukerstyrte senger
Ivareta akutt- og krisetjenester

Det ønskes en kort og overordnet beskrivelse og vurdering av disse forholdene knyttet til dagens
bygg.
I tillegg ber vi om en kort beskrivelse av bygningsmassens:

•
•

Nærhet og tilgang til somatiske undersøkelser
Personvern, eks. slik at besøkende og pasienter ved poliklinikk ikke kan komme inn
på døgnavdelinger

•
•
•
•

Fleksibilitet, mulighet til å bruke pasientrom til samtale eller møter
Tilgang på uteareal
Ivareta familie- og nettverksarbeid, herunder også besøk under innleggelse
Ivareta barn som pårørende (inkl. søsken)

Vi ber dere vurdere og beskrive hvorvidt UNNs bygningsmasse er tilfredsstillende i henhold til
nevnte faglige krav og hvilke tiltak som vil iverksettes for å dekke eventuelle gap mellom faglige krav
og dagens tilbud.

Åsgårdområdet
Det er ved tidligere anledninger anført at dagens bygningsmasse, med unntak av byggene 5 og 7,
fremstår som nedslitte og preget av et betydelig vedlikeholdsetterslep som dokumentert gjennom
rapport fra Multiconsult oppdatert senest 15.02.15. Det er videre fremholdt at arealene hertil er
tidsmessig utdaterte/ uhensiktsmessige og lite tilpasset den virksomhet som foregår her. Egen
idefaserapport for nye arealer for psykisk helsevern og TSB i Tromsø foreligger og vil bli fremmet for
styrebehandling mars 2017.
http://intranett.unn.no/getfile.php/UNN%20INTRA/Enhet/Drift_INTRA/Dokumenter/Idefaserapport%20_i
ntranettversjon_2017_03_07.pdf
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Døgnenhet Nord-Troms (Storslett)
Bygningsmassen på Storslett er svært godt egnet til DPS-formål. Endring av ordningen med bruk av
kort-terminal, vil fordre en mindre ombygging for å ivareta personvernet. En åpen døgnpost på
dagtid, fører til at det ikke er mulig å forhindre at uvedkommende kan komme innom.

Døgnenhet Midt-Troms (Silsand)
Døgnenheten har egnede lokaler for å gi bufferkapasitet ved høyt belegg og tilby et differensiert
døgntilbud, inkl. brukerstyrte senger.

Døgnenheten har forbedringspotensiale innenfor disse områdene:
-

Minimere institusjonsfølelsen, fremme mestring og skape trygghet hos pasientene. Mangler
trådløst gjestenett, samt alarm/ ringeklokke på pasientrom for tilkalling av personale.

-

Tilrettelegge for frivillighet og redusert bruk av tvang. For å ivareta mer frivillig skjerming og
diverse frivillige avtaler kreves det mer personaltetthet pr pasient og tilrettelagt
bygningsmasse/ pasientrom/ skjermingsmuligheter.

-

Ivareta sikkerheten til pasienter og ansatte. Mangler trådløst gjestenett. Døgnenheten har
ikke alarm/ringeklokke på pasientrom heller ikke mobile alarmer for tilkalling av personale
for å skape trygge rammer i fht sikkerhet.

-

Fremme gode arbeidsforhold og arbeidsmiljø. Lite kontorarbeidsplasser med telefoner og
PC for personale i døgnenhet. Mangler undersøkelsesrom for å ivareta legeundersøkelser og
andre nødvendige medisinske undersøkelser.

-

Ivareta akutt- og krisetjenester. Mangler undersøkelsesrom/ mottaksrom. Mangler
alarmsystemer for pasienter og personale og trådløstnett.

Andre forhold som oppleves som tilfredsstillende:
-

Personvern, eks. slik at besøkende og pasienter ved poliklinikk ikke kan komme inn på
døgnavdelinger

-

Fleksibilitet, mulighet til å bruke pasientrom til samtale eller møter

-

Ivareta familie- og nettverksarbeid, herunder også besøk under innleggelse

-

Ivareta barn som pårørende (inkl. søsken)

Ellers kan det nevnes at det mangler nærhet til somatiske undersøkelser. Nærmeste legevakt
ligger 10 km unna.
Det mangler egnede tilpasset utearealer og utstyr. Mangler vedlikehold av det utearealet vi
har.
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Døgnenhet Sør-Troms (Harstad):
-

Døgnposten ved senteret opplever det utfordrende å følge opp pasienter med behov for
injeksjoner som ikke er inneliggende. Enkelte pasienter skal ha oppfølging så mye som tre timer
etter injeksjon gitt. Utfordringene er da at disse må oppholde seg i fellesrom. Det er ingen plass
disse pasienten kan trekke seg tilbake, eller gå på toalett i denne tiden. Disse pasientene kan være
pasienter som kommer hit med politi, og «alle andre pasienter» får del i det, og dette kan skape
uro hos øvrige innlagte pasienter. Det er i dag 13 pasienter som følges opp av døgnposten og flere
av disse kommer ofte uanmeldt. Pasientene har selv, i samtale med Kontrollkommisjonen, meldt
dette som problem.
Det er også vanskelig og krevende å skjerme pasienter fra hverandre, for eksempel overgriper og
offer.
Dersom det skal lages et undersøkelses rom med direkte utgang bør dette også ha et rom som
pasienten kan oppholde seg på i etterkant. Det må da også legges til rette at det er personal som
kan følge opp pasienten, da disse må forlate døgnposten. Det synes å være behov for en tilpassing
av bygget i Harstad som kan ivareta behovet for disse pasientene bedre.

-

Det anmerkes at det er en stor ulempe at senterets eneste telematikkutstyr er plassert på
døgnpostens samtalerom. Rommet benyttes derfor at mange som ikke har tilknytning til
døgnposten.

Døgnenhet Ofoten (Narvik)
-

Minimere institusjonsfølelsen, fremme mestring og skape trygghet hos pasientene
Enheten ligger landlig til i lavt bygg med fine uteområder. Det er gode parkeringsmuligheter og lite
innsyn til enheten. Dette bidrar til å gi et lite institusjonspreget førsteinntrykk. De omkringliggende
forhold med diskret beliggenhet og nærhet til natur er viktig for å fremme mestring og skape
trygghet.
Bygningen ble åpnet i 1983 og bærer preg av at det er brukt. Det har vært gjort noe oppgradering
med maling og innredning for å gi mindre institusjonspreg. Pasientrommene har gamle
sykehussenger og gammel innredning og gir derfor et dårlig inntrykk med stort institusjonspreg. Det
er søkt om midler til nye senger og innredning av rommene. Enheten har flere rom som brukes til
aktivitet for mestring som maling, bordtennis, yoga o.l.

-

Tilrettelegge for frivillighet og redusert bruk av tvang
Enheten er ikke godkjent for bruk av tvang og derfor har enheten åpne dører og gode muligheter for
frivillighet. Det et rom med mulighet for skjerming av pasient som inneholder kjøkken, soverom og
bad. Rommet bærer preg av lite/ ingen oppgradering siden bygget ble ferdigstilt, men det gir en
mulighet til å ha pasienter som er i behov av skjerming frivillig innlagt.

-

Gi bufferkapasitet ved høyt belegg
Enheten har 12 senger i driftsdata og 13 pasientrom som gir mulighet for en pasient i overbelegg
uten at vi må ha korridorpasienter. Bygningsmessig vil det være mulighet for større overbelegg, men
enheten har ikke flere enn 13 tilgjengelige senger.
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-

Ivareta sikkerheten til pasienter og ansatte
Planløsningen er slik at fellesareal med stue og matsal er i ene enden av bygningen, pasientrom er i
korridor som går fra fellesstue. Enheten fikk i 2016 installert alarm som registrerer hvor i bygningen
den ansatte som utløser alarmen befinner seg. Dette bidrar til forbedret sikkerhet for den ansatte.
Hvert pasientrom har alarmknapp som pasienten enkelt kan utløse både fra seng og på vegg. Alle
badene har også egen alarmknapp som pasienter kan utløse dersom de er i behov av assistanse. Alle
disse er velfungerende. Brannsikkerhetsmessig er bygningen inndelt i flere brannceller og har alarm
som er direktekoblet til 110-sentral. Ved branntilsyn har enheten fått gode tilbakemeldinger på
sikkerhet.

-

Fremme gode arbeidsforhold og arbeidsmiljø
Enheten har dårlig ventilasjonsanlegg, det er tørr luftinnendørs, støy fra ventilasjonsanlegg som
påvirkermøter i den grad at vi tidvis må be om å få slått av ventilasjonsanlegg i underetasjen. Det er
også dårlig varme/kulderegulering. Noe som på sikt kan endre dagens gode arbeidsmiljø.

-

Tilby et differensiert døgntilbud, inkl. brukerstyrte senger
Beliggenheten til enheten og romstruktur gjør at vi kan tilby ulike pasientgrupper og ulik grad av
sykdomstilstand samtidig behandling samt brukerstyrte senger.

-

Ivareta akutt- og krisetjenester
Enheten er godt egnet til å ivareta akutt- og krisetjenester både med tidligere nevnt romfordeling og
beleggs kapasitet. Eneste utfordring vil være avstanden til somatisk sykehus i enkelttilfeller.

Det er også bedt om en kort beskrivelse av bygningsmassens:
-

Nærhet og tilgang til somatiske undersøkelser
Enheten ligger 13 km fra Narvik sykehus noe som gjør avdelingen avhengig av bil for å transportere
pasienter til somatiske undersøkelser. Avdelingen bruker også laboratoriet ved Narvik sykehus for
blodprøvetaking. Avstand til somatisk sykehus bidrar til at det gjøres vurderinger av pasientens
somatiske tilstand før innleggelse i enheten.

-

Personvern, eks. slik at besøkende og pasienter ved poliklinikk ikke kan komme inn på
døgnavdelinger
Enheten ligger ikke i tilknytning av poliklinikk. Det er som nevnt lite innsyn til enheten fra boliger
rundt og dermed god ivaretakelse av personvern.

-

Fleksibilitet, mulighet til å bruke pasientrom til samtale eller møter
Det er ikke mulighet for å bruke pasientrom til møter, de brukes kun til kortere samtaler med
inneliggende pasienter ved behov. Bygningen har samtalerom og møterom som benyttes til disse
formål. Det er også flere kontor som benyttes til samtalerom, både psykiater-kontor og psykologkontor er tilrettelagt for samtaler.

-

Tilgang på uteareal
Enhetens beliggenhet har fine uteareal som inneholder bålplass med benker. I 2014 ble det bygget
gapahuk på dugnad ved bålplassen. Dette ble et samarbeidsprosjekt med enhetens personal og
bidrag fra pasienter som aktivitetstilbud i enheten. Noe som bidro til en fin oppgradering av uteareal.
Nærområdet rundt enheten har tilgang til lysløype, turstier og strandområde.

-

Ivareta familie- og nettverksarbeid, herunder også besøk under innleggelse
Bygningen har to innganger som gjøre det mulig å drive nettverksarbeid med god ivaretakelse av
pasientenes personvern. Enheten har en skjermet oppholdsplass som gjør at pasienter kan motta
besøk og få mulighet til privat plass hvor personal også vil kunne følge opp besøket.
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-

Ivareta barn som pårørende (inkl. søsken)
Enheten har laget eget rom som er tilrettelagt for barnesamtaler hvor det er innredet
for en
trygg og koselig atmosfære hvor barn og foreldre skal føle seg trygge. Enheten har fokus på
oppfølging av barn som pårørende og har derfor lagt ned arbeid for å tilrettelegge optimalt for besøk
av barn som pårørende.
Forslag til tiltak for å dekke evt. gap mellom faglige krav og dagens tilbud:

-

Oppgradering av pasientrom og inventar for å minske institusjonspreget og bedre muligheten for
miljøterapeutisk arbeid med blant annet døgnrytme og søvnkvalitet. Enheten har sendt søknad på
inventar til pasientrom (senger, nattbord ++), og den er så vidt oss bekjent godkjent og klar for
behandling.

-

Oppnå tettere samarbeid med Russeksjon Narvik med tanke på felles bruk av ressurser/ utstyr for
akuttsituasjoner og avrusning, da vi i enheten er kjent med at de har mer medisinsk teknisk utstyr.

-

Gjennomgang/ oppgradering av ventilasjons- og varmeanlegg i bygningen.

-

Trådløs nettilgang i avdelingen som vil gi pasienter mulighet til å utføre oppgaver/ gjøremål som
krever nettilgang, uten at pasienter må gå inn på avdelingens PC-er eller dra hjem fra avdelingen
under behandling for å få utført dette. Og for at personalgruppen skal ha mulighet til å drive arbeid
på møterom og kontorer som ikke har stasjonær PC.

UNN planlegger en integrert sykehusmodell med plass for rusbehandling, psykiatri og somatikk
samme bygg:
http://intranett.unn.no/drifts-og-eiendomssenteret/nye-unn-narvik-beslutninger-og-foringerarticle114332-10166.html
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4 Kompetansekrav TSB
Alle DPS i Helse Nord skal ha kompetanse på utredning og kunnskapsbasert behandling av de
vanligste rus- og avhengighetslidelsene, samt behandling av mer lavfrekvente lidelser i
samarbeid med spesialiserte enheter. Behandlingen skal ta utgangspunkt i pasientens ressurser,
familie og nettverk. DPS skal ha:
• Behandlingsansvar for pasienter med nyoppdaget, uavklart og/eller milde til moderate
rusproblem med mild til moderat samtidig psykisk lidelse
• Utredning og behandling av patologisk spilleavhengighet
• Utredning og behandling av bruk av doping/anabole steroider

•

Kunnskap om virkning og effekt av ulike rusmidlers innvirkning på kognisjon, psykisk, fysisk
og sosial helse

•

Utredningskompetanse om milde til moderate ruslidelser og psykiske lidelser.

•

Kompetanse om milde til moderate affektive lidelser og angstlidelser,
personlighetsforstyrrelser, symptomer på psykose, OCD, traume og ADHD.

•

Kunnskap om recovery-baserte tilnærminger

•

Kompetanse på tilbakefallsforebygging

•

Kompetanse på motiverende intervju

Vi ber dere vurdere og beskrive hvorvidt UNN har et tilfredsstillende faglig tilbud i henhold til
oversikten over, og hvilke tiltak som vil iverksettes for å dekke eventuelle gap mellom faglige krav og
dagens tilbud.

Behandlingsansvar for pasienter med nyoppdaget, uavklart og/eller milde til
moderate rusproblem med mild til moderat samtidig psykisk lidelse
SPHR Ofoten
SPHR Sør-Troms
SPHR Midt-Troms

Ivaretas av lokalt rusteam i samarbeid med senteret forøvrig
Ivaretas av lokalt rusteam i samarbeid med senteret forøvrig
Ivaretas av lokalt rusteam i samarbeid med senteret for øvrig.
Gjennomgått intern veilednings- og kompetanseprogram fra
Rusavdelingen.

SPHR Tromsø-døgn

På sikt ivaretas dette gjennom samarbeid/kompetanseoverføring fra
rusteam VPP

SPHR Tromsø-poliklinikk

Opprettes i forbindelse med overføring av 4 stillinger fra
Ruspoliklinikken til VPP våren 2017.
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Utredning og behandling av patologisk spilleavhengighet
SPHR Ofoten
Ivaretas av Ruspoliklinikken. Ingen planer om kompetanseoverføring.
SPHR Sør-Troms
Ivaretas av Ruspoliklinikken. Ingen planer om kompetanseoverføring.
SPHR Midt-Troms
Ivaretas av Ruspoliklinikken. Ingen planer om kompetanseoverføring.
SPHR Tromsø-døgn
Ivaretas av Ruspoliklinikken. Ingen planer om kompetanseoverføring.
SPHR Tromsø-poliklinikk Ivaretas av Ruspoliklinikken. Ingen planer om kompetanseoverføring.

Utredning og behandling av bruk av doping/anabole steroider
SPHR Ofoten
Vil bli ivaretatt gjennom samarbeid med Russeksjon Narvik
SPHR Sør-Troms
Ivaretas av Russeksjon Narvik. Ingen planer om
kompetanseoverføring.
SPHR Midt-Troms
Ivaretas av Russeksjon Narvik. Ingen planer om
kompetanseoverføring.
SPHR Tromsø-døgn
Ivaretas av Ruspoliklinikken. På sikt ivaretas dette gjennom
samarbeid/ kompetanseoverføring fra rusteam VPP
SPHR Tromsø-poliklinikk Vil bli ivaretatt av lokalt rusteam i samarbeid med senteret forøvrig i
forbindelse med overføring av 4 stillinger fra Ruspoliklinikken til VPP
våren 2017.

Utredningskompetanse om milde til moderate ruslidelser og psykiske lidelser.
SPHR Ofoten
Ivaretas av lokalt rusteam i samarbeid med senteret forøvrig
SPHR Sør-Troms
Ivaretas av lokalt rusteam i samarbeid med senteret forøvrig
SPHR Midt-Troms
Ivaretas av lokalt rusteam i samarbeid med senteret for øvrig.
Gjennomgått intern veilednings og kompetanseprogram fra
Rusavdelingen.
SPHR Tromsø-døgn
På sikt ivaretas dette gjennom samarbeid/kompetanseoverføring fra
rusteam VPP
SPHR Tromsø-poliklinikk Vil bli ivaretatt av lokalt rusteam i samarbeid med senteret forøvrig i
forbindelse med overføring av 4 stillinger fra Ruspoliklinikken til VPP
våren 2017.
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Kunnskap om virkning og effekt av ulike rusmidlers innvirkning på kognisjon, psykisk, fysisk og
sosial helse
SPHR Ofoten
Ivaretas av lokalt rusteam i samarbeid med senteret forøvrig
SPHR Sør-Troms
Ivaretas av lokalt rusteam i samarbeid med senteret forøvrig
SPHR Midt-Troms
Ivaretas av lokalt rusteam i samarbeid med senteret for øvrig.
Gjennomgått intern veilednings og kompetanseprogram fra
Rusavdelingen.
SPHR Tromsø-døgn
På sikt ivaretas dette gjennom samarbeid/kompetanseoverføring fra
rusteam VPP
SPHR Tromsø-poliklinikk Vil bli ivaretatt av lokalt rusteam i samarbeid med senteret forøvrig i
forbindelse med overføring av 4 stillinger fra Ruspoliklinikken til VPP
våren 2017.
Kompetanse om milde til moderate affektive lidelser og angstlidelser, personlighetsforstyrrelser, symptomer på psykose, OCD, traume og ADHD.
SPHR Ofoten
Ivaretas i tverrfaglig samarbeid i senteret
SPHR Sør-Troms
Ivaretas i tverrfaglig samarbeid i senteret
SPHR Midt-Troms
Ivaretas i tverrfaglig samarbeid i senteret
SPHR Tromsø-døgn
Ivaretas i tverrfaglig samarbeid i senteret
SPHR Tromsø-poliklinikk Ivaretas i tverrfaglig samarbeid i senteret
Kunnskap om recovery-baserte tilnærminger
SPHR Ofoten
Ivaretas i tverrfaglig samarbeid i senteret
SPHR Sør-Troms
Ivaretas i tverrfaglig samarbeid i senteret
SPHR Midt-Troms
Ivaretas i tverrfaglig samarbeid i senteret
SPHR Tromsø-døgn
Ivaretas i tverrfaglig samarbeid i senteret
SPHR Tromsø-poliklinikk Ivaretas i tverrfaglig samarbeid i senteret

Kompetanse på tilbakefallsforebygging
SPHR Ofoten
Ivaretas av lokalt rusteam i samarbeid med senteret forøvrig
SPHR Sør-Troms
Ivaretas av lokalt rusteam i samarbeid med senteret forøvrig
SPHR Midt-Troms
Ivaretas av lokalt rusteam i samarbeid med senteret for øvrig.
Gjennomgått intern veilednings- og kompetanseprogram fra
Rusavdelingen.
SPHR Tromsø-døgn
På sikt ivaretas dette gjennom samarbeid og kompetanseoverføring fra
rusteam VPP
SPHR Tromsø-poliklinikk Vil bli ivaretatt av lokalt rusteam i samarbeid med senteret forøvrig i
forbindelse med overføring av 4 stillinger fra Ruspoliklinikken til VPP
våren 2017.
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Kompetanse på motiverende intervju
SPHR Ofoten
Ivaretas av lokalt rusteam i samarbeid med senteret forøvrig
SPHR Sør-Troms
Ivaretas av lokalt rusteam i samarbeid med senteret forøvrig
SPHR Midt-Troms
Ivaretas av lokalt rusteam i samarbeid med senteret for øvrig.
Gjennomgått intern veilednings- og kompetanseprogram fra
Rusavdelingen.
SPHR Tromsø-døgn
På sikt ivaretas dette gjennom samarbeid og kompetanseoverføring fra
rusteam VPP
SPHR Tromsø-poliklinikk Vil bli ivaretatt av lokalt rusteam i samarbeid med senteret forøvrig i
forbindelse med overføring av 4 stillinger fra Ruspoliklinikken til VPP
våren 2017.

4.1 Spisskompetanse TSB
I Helse Nord tilbys spisskompetanse i TSB ved poliklinikker og døgnenheter. Egne døgntilbud for TSB
er nødvendig for å kartlegge uavklarte tilstander og gi behandling som ikke kan gjennomføres
poliklinisk eller ved lokale DPS.
Områder som krever spisskompetanse er:

•

Nevropsykologisk funksjonskartlegging

•

Avrusning, nedtrapping og stabilisering

•

Forebyggende familiebehandling

•

Kortvarig stabilisering og behandling (4-6 uker)

•
•

Behandling av pasienter med ruslidelser som har behov for innleggelser utover 4-6 uker

•

Pasienter innlagt etter helse- og omsorgsloven § 10-3

•

Behandling av gravide med ruslidelser

•

Inntaksvurdering/oppstart av legemiddelassistert rehabilitering og bytte av

Pasienter innlagt etter helse- og omsorgsloven § 10-2

substitusjonsmedikament (switch)

•

Pasienter med ruslidelser og samtidig nedsatt kognitivt funksjonsnivå

Vi ber dere vurdere og beskrive hvorvidt UNN har et tilfredsstillende faglig tilbud i henhold til
oversikten over, og hvilke tiltak som vil iverksettes for å dekke eventuelle gap mellom faglige krav og
dagens tilbud.

Dersom kravet oppfylles gjennom funksjonsfordeling med andre helseforetak, ber vi dere om kort å
beskrive funksjonsfordelingen.
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Fagområde
Nevropsykologisk funksjonskartlegging

Status
Ivaretas primært av Ruspoliklinikken hvor
psykolog med spesialiteten nevropsykologi er
ansatt

Avrusning, nedtrapping og stabilisering

Ivaretas ved avrusningsenhetene ved Russeksjon
Narvik og Russeksjon Tromsø. Lettere avrusning
ivaretas ved døgnenhetene i Rusavdelingen, samt
ved døgnenhetene på SPHR i samarbeid med
rusteamene der.

Forebyggende familiebehandling

Ivaretas av Forebyggende familieteam ved
Ruspoliklinikken
Ivaretas ved avrusningsenhetene ved Russeksjon
Narvik og Russeksjon Tromsø, samt ved
døgnenhetene ved SPHR i samarbeid med
rusteamene der.

Kortvarig stabilisering og behandling (4-6
uker)

Behandling av pasienter med ruslidelser som
har behov for innleggelser utover 4-6 uker

Ivaretas ved Russeksjon Narvik, døgn, samt
Rusbehandling ung og Rusbehandling Restart i
Tromsø

Pasienter innlagt etter helse- og
omsorgsloven § 10-2
Pasienter innlagt etter helse- og
omsorgsloven § 10-3
Behandling av gravide med ruslidelser

Ivaretas ved avrusningsenhetene ved Russeksjon
Narvik og Russeksjon Tromsø
Ivaretas ved avrusningsenhetene ved Russeksjon
Narvik og Russeksjon Tromsø
Ivaretas ved avrusningsenhetene ved Russeksjon
Narvik og Russeksjon Tromsø, og ved de øvrige
døgnenhetene i Rusavdelingen.

Inntaksvurdering/oppstart av legemiddelassistert rehabilitering og bytte av
Substitusjonsmedikament (switch)

Ivaretas av Ruspoliklinikken

Pasienter med ruslidelser og samtidig nedsatt
kognitivt funksjonsnivå

Ivaretas ved avrusningsenhetene ved Russeksjon
Narvik og Russeksjon Tromsø

I tillegg har Ruspoliklinikken spisskompetanse på oppfølging av pårørende samt spesialisert poliklinisk
tverrfaglig og/ eller nevropsykologisk utredning og behandling.

4.2 Nye retningslinjer for akuttilbud innen TSB
Akuttilbudet innenfor TSB har til nå blitt ivaretatt gjennom eksisterende tilbud innenfor psykisk helsevern og i
somatiske helsetjenester i Helse Nord. Det har ikke blitt utviklet egne akuttilbud innenfor TSB i regionen.
Siden utviklingsplanen for Psykisk helse og TSB ble utformet, har nye retningslinjer for behandling av pasienter
med ruslidelser blitt utgitt. Disse gir føringer for akuttilbud innenfor TSB som kan gi grunnlag for å se på denne
praksisen på nytt.
Etterlevelse av de nye retningslinjene kan gi behov for å drøfte hvorvidt noen enheter som tilbyr TSB også skal
ha en rolle i forhold til å tilby akutt TSB, og om dagens ordning er i tråd med retningslinjene.
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4.3 Oversikt over ansatte i TSB
Vi ber dere angi i stillingsprosent hvor mange ansatte det er i de ulike yrkeskategoriene.
Vi ber dere vurdere og beskrive hvorvidt UNN har tilfredsstillende faglig dekning og hvilke tiltak som
vil iverksettes for å dekke eventuelle gap mellom faglige krav og dagens tilbud.
Fagpersoner

Psykologspesialister

Psykologer i spesialisering
Overleger

Leger i spesialisering
3-årig høgskoleutdanning
Høgskoleutdanning med
relevant videreutdanning
Annet (inkl. kontor)
Fagpersoner

Psykologspesialister

Psykologer i spesialisering
Overleger

Leger i spesialisering
3-årig høgskoleutdanning
Høgskoleutdanning med
relevant videreutdanning
Annet (inkl. kontor)

Tromsø

SPHR NordTroms
(Storslett)

8

1

SPHR Midt-Troms SPHR
(Sjøvegan/
Tromsø
Silsand)

1

8,2

1

5
3
28
27,4

1
2

1

2

28,4
Narvik

SPHR Sør-Troms
(Harstad)

1,2
3

SPHR Ofoten
(Narvik)

1
1

0,5
1
25,5
18,6

1
1

2
2

11

Kommentarer til oppgitte stillinger ved SPHR Nord-Troms, Midt-Troms, Sør-Troms og Ofoten:
På flere av stedene er det ikke dette hele stillinger – de arbeider altså både med TSB og PHV. Per nå
ikke mulig å angi stillingsprosenter. Stillingene er allerede rapportert som polikliniske stillingene eller
kan være stillinger knyttet til døgn eller AAT - se spesifikke merknader nedenfor.
-

SPHR Ofoten: stillinger både fra poliklinikk, døgn og AAT. Alle har andre oppgaver i tillegg til arbeid
med ruspasienter og utvikling av dette tilbudet.

-

SPHR Sør-Troms: Kun polikliniske stillinger. Her er det 3 fulle stillinger som jobber i rusteam og
har det som sin hovedoppgave. Planer om å knytte til nevropsykolog og lege i mindre
stillingsandeler.

-

Midt-Troms: Ressurser fra poliklinikk, AAT og døgn. Per nå ingen fulle stillinger som jobber i
rusteam. I tillegg til fagpersoner som er angitt i tabell, har mange på senteret vært med på
kompetansehevingsprogram om rus for å styrke den generelle kompetansen på rus. Ved neste
ansettelse av psykolog er det tenkt å koble denne opp i rusteamet.

-

SPHR Tromsø: Rusteam etableres med 4 stillinger fra Ruspoliklinikken i Tromsø (mai måned
2017).
27
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Psykisk helse- og Rusklinikken

Bodø 13.2.2017

Vurdering av Nordlandssykehusets kompetanse og bygningsmasse – egenevaluering
Viser til brev fra Helse Nord AV 12.12.2016 der Nordlandssykehuset, Psykisk helse- og
rusklinikken blir bedt om å gjøre en egenevaluering av vår kompetanse og bygningsmasse.
En kort oppsummering av gjensvar fra våre avdelinger er at når det gjelder basiskompetanse,
forutsatt kompetanse og spisskompetanse så er det meste på plass for psykisk helsevern for voksne,
TSB samt barn og unge. Vi har et tydelig fokus på at våre tre Dpser skal samarbeide faglig for å gi
pasientene i Lofoten, Vesterålen og Salten et så likt tilbud som mulig.
Klinikken har rekrutteringsutfordringer spesielt når det gjelder psykiatere, psykologspesialister og
erfarne sykepleier med videreutdanning. I noen av våre enheter er det pga driftens egenart behov for
en god fordeling av kvinner og menn blant de ansatte. Å rekruttere nok menn med riktig helsefaglig
bakgrunn er og utfordrende.
Deler av vår bygningsmasse er en klar utfordring for deler av vår drift. Psykisk helse- og
rusklinikken holder til i veldig varierende bygningsmasse. Vi har fra helt ypperlige
behandlingsenheter til enheter som er uhensiktsmessige i forhold til oppdrag. Dette er og beskrevet i
revisjonsrapporten vedrørende «gjennomføring av tvang i Nordlandssykehuset» som skal
styrebehandles i februar. Det er og et stort etterslep på nødvendig vedlikehold. Klinikken har og
behov for å etablere flere kontorplasser, samtalerom mv for å kunne ivareta behandlingstilbud,
pasienter og pårørende.
Ut fra klinikkens kjennskap med de bygningsmessige utfordringer som oppstår når det skal
renoveres i disse gamle lokalene, så er det nærliggende å anta at i forhold til de store tiltak beskrives
for å dekke gapet mellom faglige krav og dagens tilbud så må nok nybygg og vurderes.
Med hilsen
Bjørnar Hansen
Ass. Klinikksjef
Psykisk helse- og rusklinikken
Nordlandssykehuset Hf
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Egenvurdering: Kompetanse og bygningsmasse.
Akuttpsykiatrisk Avdeling, Psykisk Helse og Rusklinikken, Nordlandssykehuset HF.

Innledning:
Akuttpsykiatrisk Avdeling består av tre døgnenheter som gjennomfører tvungent psykisk
helsevern for voksne, en enhet for behandlerstab som organiserer overlegene og
psykologene, en enhet for leger i spesialisering samt et lite kostnadssted bestående av
avdelingsleder og assisterende avdelingsleder.
Døgnenhetene er benevnt som Akuttenhet Sør, Akuttenhet Nord og Akuttenhet Salten.
Enhetslederne har redegjort for punkt 2.2: Ansatte i PH for voksne og punkt 3: Bygnings masse.
Avdelingsleder redegjør for punkt 2.2 Antall ansatte i behandlerstab og for punkt 3:
Bygningsmasse utenom døgnenhetene så som fellesområder, kontorer og samt spørsmål
vedrørende kompetanse.

Egenvurdering Behandlerstab, inkludert avdelingsleder og ass. avdelingsleder:
Avdelingen har kompetanse til å ivareta øyeblikkelig hjelp etter lov om spesialisthelsetjenester §3-1, jfr forskrift om øyeblikkelig hjelp i det psykiske helsevernet samt Lov om
Psykisk Helsevern.
Avdelingen har kompetanse til å ivareta pasienter som trenger opphold i lukket avdeling.
Avdelingen har kompetanse til å utrede og starte behandlingen av de fleste psykiske
lidelsene og fyller kravene som settes til en akuttavdeling i spesialisthelsetjenesten.
2.2.Antall ansatte:
1 psykologspesialist 100% stilling
3 Overleger 100% stilling
1 konstituert overlege 100% stilling
1 avdelingspsykologspesialist i permisjon, psykolog ansatt som vikar i 100 % stilling
2 psykologer 100% stilling går i psykologspesialiststillinger
Det er mangel på spesialister i psykiatri i PHR-klinikken noe som medfører at denne
avdelingen mangler to psykiatere. Dette er uheldig da presset på de gjenværende til tider er
meget stor både når det gjelder klinikk, dokumentasjon, utredninger ift offentlige instanser
og deltakelse i diverse arbeidsgrupper. Avdelingen rekrutterer ikke psykologspesialister,
men nyutdannede psykologer rekrutteres greit. Dette er uheldig da psykologspesialisten kan
fatte en del vedtak under Lov om Psykisk Helsevern og være sentral i den faglige utviklingen
av avdelingen. Det er også krevende å rekruttere enhetsledere på døgnenhetene. Mangel på
to overleger og to psykologspesialister oppleves som en faglig utfordring. Det er færre som
kan fatte vedtak og som kan ta et overordnet ansvar ift både faglige, kliniske og
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fagadministrative utfordringer. Personalgruppen har til nå vært stabil, men den siste tiden
har 3 spesialister sluttet.

Egenvurdering Leger i spesialisering (Lis):
Lis er organisert i egen enhet under Akuttavdelingen. Antallet som har tjeneste ved
avdelingen varierer fra 6 og nedover. Pt er 5 lis ansatt. Det er ganske greit å rekruttere lis.
2.2.Antall ansatte:
5 lis i 100% stilling
3 Bygningsmasse fellesområder:
Selv om det ikke direkte etterspørres bør tilstanden på kontor, korridorer o.l. beskrives.
Dette har å gjøre med å minimere institusjonsfølelsen for pasientene og å ha
hensiktsmessige lokaler for de ansatte. På Avdelingen er kontorene til dels nedslitte og dels
dårlig møblert med gamle møbler. Korridorer er ikke pusset opp og er preget av slitasje.
Dørene er skadet, tapetet er slitt av, det skulle vært malt og gulvbelegg er hullete. Hele
anlegget bærer preg av at man skal drive en moderne akuttavdeling i bygninger fra 1903.
Det sier seg selv at vedlikeholdsutfordringene er store og kompliserte og at det er en
utfordring å møte krav til fysiske omgivelser slik de kommer fram i lover og forskrifter.

Egenvurderinger fra døgnenhetene:
Døgnenhet Sør: Egenvurdering, kompetanse og bygningsmasse
2.2 hvor mange ansatte det er i de ulike yrkesgruppene:
Det er 36 faste ansatte ved enheten, 18 kvinner, 18 menn
Psykiatriske sykepleiere: 14 (en er enhetsleder)
Sykepleiere: 2 ( en er ass.enhetsleder)
Barnevernspedagog 1: 2
Barnevernspedagog: 1
Spesialhjelpepleier: 1
Hjelpepleier: 1
Sosionom 1: 1
Sosionom :1
Kokk: 1
Assistent: 7
Miljøterapeut: 5
15 er 100% stillinger
10 er 50-98,6% stillinger
11 er 20-43.31% stilling.
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3 Bygningsmasse
•

Vi har tepper på gulv og blomster, selv om dette ikke er helt i tråd med renhold sine
retningslinjer. De vasker etter et spes iso-sertifisering og slike hindringer som tepper
og blomster gjør at de ikke rekker å vaske det de skal på angitt tid. Vi tenker at slike
ting som møbler, gardiner og blomster minimerer institusjonsfølelsen hos pasientene.
Vår litt uoversiktlige u-formede enhet er nok ikke med på å skape trygghet for
pasientene grunnet lange avstander, men vi har løst det med å sette vaktrom midt i
enheten.

•

Personalet har ikke gode nok garderobeforhold, dette er nå sendt avvik på fra siste
vernerunde. Kommer inn under lite gode arbeidsforhold. Det samme gjør
dårlig/gammel ventilasjon, som gir dårlig luft/høy støy.
Riktig og redusert bruk av tvang jobbes kontinuerlig med. De fysiske forhold er ikke
bra nok ved enheten, da pasienter som må skjermes fra andre pasienter, må allikevel
bo i fellesareal.
Vi har 10 plasser, med mulighet for ytterligere to plasser ved overbelegg. Vårt
skjermet avsnitt er en del av disse plassene, og ved høyt belegg må pasienter bo i
skjermet avsnitt.
I forhold til sikkerhet for personal og pasienter, ser vi utfordringer med at vi ligger så
langt fra de andre akuttenhetene. Vi må ut og springe et godt stykke, både når vi skal
på alarm til de andre, og de andre enhetene som skal springe på alarm til oss.

•
•
•

Kort beskrivelse av bygningsmassen:
•
•
•
•
•

Langt til somatikk og vi har en følelse at ved for eksempel røntgen us, stiller våre
pasienter langt bak i køen, selv om man faktisk er innlagt pasient ved Nlsh.
Vi tar imot besøk, pasienter kan velge å ha besøk på rom eller på samtalerom utenfor
enheten. Besøk kan ikke oppholde seg i fellesareal.
Vi bruker ofte pasientrom til samtaler, da vi har lite samtalerom.
Flott tilgang på uteareal.
Vi inviterer pårørende og barn på besøk i sykehuset, individuelle vurderinger gjøres.
Enheten har ikke eget barnerom, men har tilgang på rommet på akuttenhet nord. Dette
er inne i enheten der, så det er egentlig ikke et reelt tilbud.

Døgnenhet Salten:
2.2.Antall ansatte

Sykepleiere:
Sykepleiere med videreutd:
3. årig helsefag med videreutd:
Annet helsefag:
Ingen ufaglærte i faste stillinger
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Punkt 3 Bygningsmessige forhold
De fysiske forholdene ved Akuttenhet Salten er i stor grad egnet til en forsvarlig drift ved
enheten. Bygget er totalrenovert 2009.
Noen utfordringer kan imidlertid påpekes:
-

Mangelfull lydisolering på skjermet enhet
Uhensiktsmessig belysning skjermet enhet
Uhensiktsmessig romløsning skjermet enhet/belteseng
Manglende/uhensiktsmessig tilgang på uteareal i tilknytning til skjermet enhet

Pkt over er også nevnt i internrevisjon gjennomført høsten 2016.

Døgnenhet Nord:
Punkt 2.2 Antall ansatte.
-

I miljøet har vi 27,47 stillingshjemler
1 enhetsleder – psyk.spl
1.ass.enhetsleder – psyk.spl
3 sykepleiere
1 vernepleier
3 barnevernspedagoger
2 hjelpepleiere
1 kjøkken assistent
21 psyk.spl
6 miljøarbeidere – ingen helsefaglig utdanning (helgestillinger/menn) Personalgruppen
er jevnt stabil på miljøsiden og de fleste har over 10 års praksis fra akutt.

3.Bygningsmasse:
Bygningsmassen her er dårlig og det er mye som er ”gammelt” og avdelingen har mye
slitasje – det bør vært pusset opp, men avdelingen er hjemmekoselig og pasientene føler seg
trygge her. Vi har ikke wc tilknyttet pasient rommene. Pasientene må dele wc/dusj som er
ute i korridoren. Vi har ikke handikapp rom med wc noe som gjør det vanskelig når vi får
innlagt rullestol brukere.
Akuttenhet nord har 10 plasser samt 2 skjermingsplasser – samlet 12 senger. Vi har to
skjermingsenheter som er dårlig isolerte og ikke optimale med tanke på at dette er våre
intensiv pasienter so treger ro og hvile.
Det er tilrettelagt for frivillighet og redusert bruk av tvang – dette er noe vi har fokus på hele
tiden ved at vi forsøker frivillighet først så langt det lar seg gjøre. Vi har låste dører her men
mange av pasientene får gå ut alene – låses da ut av personalet.
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Vi er 3 akuttenhet som forsøker å bufre hverandre slik at vi unngår overbelegg og fordeler
belastningen mest mulig likt.
Arbeidsmiljø undersøkelsen viser at vi har godt arbeidsmiljø og arbeidsforhold på enhetene.
Sikkerhetene er i fokus og blir ivaretatt ved at vi går med alarmer og bufrer hverandre i
tillegg til at vi er godt bemannet – noe vi må være for å kunne ivareta akuttfunksjonen.
Vi har tilgang til somatiske undersøkelser både her og nede i somatikken, vi har ett veldig
godt samarbeid med de somatiske avdelingene og får raskt u.s. pasientene der om et er
behov for det.
Vi har god tilgang på rom til samtaler og møter. Vi har også barneorm hvor pasientene kan
ha familie og barn på besøk, dette rommet ligger utenfor akuttenheten.
Vi har tilgang på uteareal like utenfor enheten.
Vi jobber med å ivareta barn som pårørende og har 2 barneansvarlige på enhetene som
følger opp dette og veileder det resterende personalet. Det fylles ut barneskjema når
pasienten blir innlagt. I tillegg tilstreber vi at pasienten opprettholder kontakt med barna
under innleggelsen.
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Egenvurderingsskjema PHV BUPA Nordlandssykehuset
1.Strukturelle og bygningsmessige forhold. Alle stillingene er 100%
Sted: Salten/ Bodø - BUP
Poliklinikk:
35,7 stillinger
I gjennomgang med enhetslederne i poliklinikkene beskrives det at de er gjennomgående er
fornøyd med bygningsmassen og funksjon på R –fløy på Neståsen. Noe
ventilasjonsproblemer og utfordringene med å ta imot studenter da vi har stor mangel på
kontorplasser.
Poliklinikk Fauske har gode lokaler og er samlokalisert med VOP.
Poliklinikk Ørnes har leide lokaler som ikke er veldig hensiktsmessige for å drive en
poliklinikk, ikke et egnet venterom for pasienter og få kontorer.
Ambulant/fag enhetene:
Ambulant enhet: 12 stillinger
Polikliniske fagenheter: 21 stillinger
Ved J-fløy er det startet et arbeide for å omdisponere areal slik at det blir mer møterom og
kontorplasser. Dette er nødvendig for at alle ansatte skal få plass og for at det skal bli nok
rom for pasientbehandling og møter. Det beskrives at de er fornøyd med bygningsmassen og
funksjon på R –fløy i Neståsen. Utfordringene kan være å ta imot studenter på bakgrunn av
manglende kontorplasser. Dette vil bedre seg hvis en realiserer ombygging av J-fløy og får
flere kontorplasser der.
Ambulant enhet har ansvaret for oppfølging av tre leiligheter. Ved en av leilighetene vil
utleieavtalen avsluttes i løpet av 2017. Dette medfører en redusert tilgang på leilighet og i
neste omgang redusert mulighet til å ta inn familier til behandling, eller som
bolig/overnatting for pårørende med barn innlagt på døgnenhet. Så det er ønskelig med en
ny leilighet i løpet av året.
Døgnenhetene:
48,5 stillinger (for bygningsmasse se under punkt 3)
Korttidsenhet for ungdom; til sammen 21 årsverk, egen bygning.
Øyeblikkelig hjelp: Akuttenhet for ungdom; til sammen 27,5 årsverk, egen bygning.
Sted: Vesterålen- BUP
Poliklinikk 13 stillinger
Stort behov for renovering og modernisering av lokaler, det er stort slitasje og lite tiltalende
omgivelser for både ansatte og pasienter. Både ventilasjon og varme fungerer svært lite
tilfredsstillende.
Sted: Lofoten – BUP
Poliklinikk 11 stillinger, har gode og nye lokaler og er samlokalisert med VOP.
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3.Bygningsmasse psykiske helsevern
Døgnenheter i BUPA:
Minimere institusjonsfølelsen, fremme mestring og skape trygghet hos pasientene:
Korttidsenhet for ungdom og akuttenhet for ungdom har forsøkt å minimere
institusjonsfølelsen gjennom å blant annet innrede med møbler og bilder og at pasienter har
egne rom med eget bad. Vaktrommene er plassert sentralt i begge enhetene.
Tilrettelegge for frivillighet og redusert bruk av tvang:
Korttidsenheten har elektive frivillige innleggelser. Akuttenhet for ungdom tar imot
øyeblikkelig hjelp etter gjeldende lover og regler og tar også imot pasienter på tvang, men
har lave tall på tvangsbehandling og bruk av tvang. AEU hadde 3 innleggelser §3,2 tvungen
observasjon i 2016. Til sammenligning var det 6 i 2015. De hadde også 1 innleggelse på §3,1
tvungen psykisk helsevern. Til sammenligning var det 0 i 2015. Enheten har fokus på
frivillighet, men trenger å ha låste dører for sikkerhetens sin skyld. Enheten har to leiligheter
hvor pårørende kan bo under innleggelsen.
Gi bufferkapasitet ved høyt belegg:
Enhetene har ingen bufferkapasitet ved høyt belegg. Det har vært innleggelser av barn og
unge i voksenpsykiatrien som følge av overbelegg på AEU.
Ivareta sikkerheten til pasienter og ansatte:
Akuttenheten og korttidsenheten har rømningsveier etter forskriftene flere plasser i
enhetene. Enhetene er utformet etter brannforskrifter og begge enhetene har alarmsystem.
Akuttenheten har egen skjermet enhet for å ivareta pasienter.
Fremme gode arbeidsforhold og arbeidsmiljø:
Begge bygningene har egne pauserom for personal. Det har til tider vært utfordrende vedr
temperatur, spesielt på vinteren i kuldeperioder blir det kaldt i bygningene. Dette gjelder på
begge enheter, men spesielt akuttenheten. Akuttenheten kunne hatt flere samtalerom.
Tilby et differensiert døgntilbud, inkl. brukerstyrte senger:
Avdelingen har en akuttenhet for øyeblikkelig hjelp etter gjeldende lover og regler.
Avdelingen har også en korttidsenhet som mottar elektive innleggelser for behandling
og/eller utredning. Det er ingen brukerstyrte senger på enhetene.
Ivareta akutt- og krisetjenester:
Avdelingen har en egen enhet lokalisert i eget bygg som har øyeblikkelig hjelp, enheten har
seks hybler og en egen skjermet del i enheten. Det er plass til maks seks pasienter av
gangen.
Nærhet og tilgang til somatiske undersøkelser:
Begge enhetene har et eget rom for å kunne gjøre somatiske undersøkelser, men det er
begrenset med utstyr og plass. Det meste må gjøres i somatisk enhet, og da må man
transportere pasienten til annen bygning som har somatiske tjenester.
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Personvern, eks. slik at besøkende og pasienter ved poliklinikk ikke kan komme inn på
døgnavdelinger:
Begge våre døgnenheter ligger i eget bygg med egen vei for å komme seg til og fra.
Fleksibilitet, mulighet til å bruke pasientrom til samtale eller møter:
Pasientrom har vært brukt til samtaler flere ganger, men sett fra et faglig perspektiv er dette
uheldig, da det fra pasientens side kan oppleves som ytterligere invaderende at samtalene
skal utføres på eget rom. Det er ikke mulighet for å ha møter på pasientrom.
Tilgang på uteareal:
Begge enhetene har tilgang på uteareal. Akuttenheten har fått en del bygningsmasse med
private boliger nært, men disse boligene har lite innsyn til enheten. Det er et ønske fra
enheten at det blir satt opp et gjerde som hindrer innsyn.
Ivareta familie- og nettverksarbeid, herunder også besøk under innleggelsen:
Begge enhetene har leiligheter tilgjengelig for pårørende og familier når en ungdom er
innlagt. Det har vært til tider utfordrende med plass da akuttenheten har 2 leiligheter.
Korttidsenheten har 3 små hybler med felles kjøkken for pårørende. Det er et sterkt ønske at
seksjon for døgn får disponere ytterligere en leilighet for å kunne ha omsorgspersoner i
umiddelbar nærhet når en ungdom er innlagt.
Ivareta barn som pårørende (inkl. søsken):
Enhetene har egne rom for pårørende og det er egne barneansvarlig på begge enhetene.
4.Kompetansekrav psykisk helsevern for barn og unge
Bupa vurderer at vi innfrir kompetansekravene psykisk helse for barn og unge.
Alle lokale poliklinikkene har et godt tilbud innenfor Helse Nord sine føringer.
Ambulant enhet og fagenhetene har i hovedsak spesialiserte støttefunksjoner til
poliklinikkene. Dette gjelder spesielt for punkt gjennomgripende utviklingsforstyrrelse og
autismespektertilstander der fagenhet for autisme og fagenhet for nevropsykologi har
sentrale oppgaver i utredning og behandling. Fagenhetene for nevropsykologi, autisme og
for spiseforstyrrelser har lang tradisjon for å samarbeide med barneavdelingen i somatikk.
Akuttenhet for ungdom gir tilbud til pasienter i alvorlig selvmordsfare som trenger
behandling i døgnenhet, og andre akuttpsykiatriske tilstander. Akuttenheten for ungdom tar
imot øyeblikkelig hjelp etter gjeldende lover og regler og har 6 plasser. Til tider vært
utfordrende plassmessig. Det er over 100 innleggelser i året på akuttenheten, i 2016 var det
129 innleggelser.
Utredning og behandling av gjennomgripende utviklingsforstyrrelse med alvorlig
komorbiditet, tvangslidelser og andre tilstander: Akuttenhet for ungdom og vår
korttidsenhet med 7 plasser tar imot pasienter for behandling og/eller utredning. Begge
enhetene har egne spesialister tilknyttet enheten.
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Unge overgripere: BUPA har ikke tilstrekkelig kompetanse til å utrede og behandle unge
overgripere i henhold til standard i nasjonale veiledere. Dette vil bli prioritert fremover.

4.1 Spisskompetanse i psykisk helsevern
Bupa vurderer at vi innfrir kravene for spisskompetanse i psykisk helse for barn og unge. Alle
enhetene har et tilbud innenfor Helse Nord sine føringer.
Når det gjelder selvskading og selvmordsfare så vurderes opprettelse av DBT – team. Denne
metoden viser seg å ha gode resultater på denne gruppen pasienter.
Internasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av personlighetsforstyrrelser
er i endring, og vil legge føringer for BUPA. Vi må derfor prioritere kompetanseheving både
vedrørende utredning og behandling av ungdom der en mistenker utvikling av
personlighetsforstyrrelser.
Utredning og behandling av spedbarn med alvorlig funksjonstap er et satsningsområde i
Helse Nord sitt oppdragsdokument. BUPA prioriterer dette og har kommet langt i
etableringen av et funksjonelt spe- og småbarnsteam. Det gjenstår en satsning og
samordning av kunnskap med deler av somatikken.
Det er et behov å styrke kompetanse angående unge overgripere og vedr traumer.
Generelt god kompetanse på tvangslidelser i BUP. Behov for avklaringer av ansvar
vedrørende spiseforstyrrelser og komorbide tilstander hos barn med for eksempel psykisk
utviklingshemming og eller gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. Det er også behov for
avklaringer vedrørende bruk av OCD-team i Tromsø. Dette er kompetanse som også bør
ligge til Bodø, ettersom behandlingen over telematikk kan bli vanskelig for enkelte pasienter.
BUPA har mange ansatte med lang og god erfaring, som har jobbet med mange forskjellige
typer psykiske vansker. Det har imidlertid ikke vært fokus på å formalisere kompetansen.
BUPA vil jobbe for å formalisere større deler av den spisskompetansen som er, samtidig som
vi ser behovet for å etablere en større grad av spesialiserte tjenester enn det som har vært
tilstrekkelig.
Fagenhet for autisme har vært sentral i utarbeidelse av prosedyre for tidlig intervensjon for
autismespekterforstyrrelser (EIBI) som også nå er lagt ut i det nasjonale
prosedyrebiblioteket. Autismeenheten har gjort et utrolig arbeid med å koordinere ikke bare
regionale, men også nasjonale, fagmiljø i utarbeidelsen av dette.
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4.2: Oversikt over ansatte i psykisk helsevern for barn og unge
Fagpersoner
Psykologspesialist
Psykologer i spes
Overlege
LIS
3-årig høgskole
Sykepleiere med
v.u
Annet
Sum:

Ørnes
1

Fauske
1
2
1
1
3

Vesterålen
4
2
2
1
2
1

2
3

1
9

1
13

Lofoten
1
2
2
1
5

11

Bodø*
16
5
5
6
35
37
3
107

*Bodø= inkludert poliklinikkene YS (Bodø, Ørnes) fagenheter og ambulant og døgn.

01.04.17
Maria Rolandsen
Avdelingsleder BUPA
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Egenvurderingsskjema PHV, Spesialpsykiatrisk avdeling
Nordlandssykehuset
1.Strukturelle og bygningsmessige forhold.
I forhold til tabell under pkt 1 så er tallene fra SPA som følger:
Poliklinikk: 15
Døgntilbud: 179,8
Annet: 5,1
2.1 Kompetansekrav psykisk helsevern for voksne
Enheter i Spesialpsykiatrisk avdeling:
• Sikkerhetsenheten
• Enhet for Rus og psykiatri
• Regional enhet for Psykose
- Denne enheten har to separate tilbud, for de som er nysyke /mistanke om psykose
og de med kjent psykoselidelse
• Regional enhet for spiseforstyrrelser
• Regionalt kompetanseteam for spiseforstyrrelser
• Alderspsykiatrisk enhet
• Psykiatrisk innsatsteam
I forhold til vurdering av hvorvidt Spesialpsykiatrisk avdeling sine tilbud tilfredsstiller de
faglige kravene til spisskompetanse er svaret ja.
2.2 Oversikt over ansatte i psykisk helsevern for voksne
Kategori
Legespesialist
Psykologspesialist
Psykolog
Klinisk sosionom
Psykiatrisk sykepleier/sykepleier
Sosionom/ sosionom m/ videreutdanning
Barnevernspedagog / videreutdanning
Vernepleier
Annet personale med bachelor og evt.
videreutdanning
Annet personale
Totalt

8,5
9,5
5
2,3
89,57
16,52
7,61
3,69
21
36,2
199,89

3.Bygningsmasse psykiske helsevern
For Spesialpsykiatrisk avdeling sin del er det stor ulikhet i bygningsmassen. Noe er nærmest
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helt nytt og har bad tilknyttet hver behandlingsplass, mens noe er av mye eldre dato der
pasienter blant annet deler på badene.
Hva Helse Nord legger i de ulike kulepunktene er ikke entydig. Hvordan de vurderer at en kan
minimere institusjonsfølelse, fremme mestring osv er for oss vanskelig å vurdere. Det samme
gjelder de andre kulepunktene.
Totalt sett vil vi uansett si at bygningsmassen som SPA tilbyr til pasienter i døgnbehandling
er av en slik karakter at de tilfredsstiller de krav som myndighetene stiller. Det kan også vises
til nylig gjennomført internrevisjon fra Helse Nord vedrørendebruk av tvang.
• Nærhet og tilgang til somatiske undersøkelser: Tilfredsstillende
• Personvern, eks. slik at besøkende og pasienter ved poliklinikk ikke kan komme inn
på døgnavdelinger: Tilfredsstillende
• Fleksibilitet, mulighet til å bruke pasientrom til samtale eller møter: Pasientrommene
våre kan ikke sies å være tilfredsstillende til dette bruk.
• Tilgang på uteareal: Veldig bra
• Ivareta familie- og nettverksarbeid, herunder også besøk under innleggelse:
Tilfredsstillende
• Ivareta barn som pårørende (inkl. søsken): Tilfredsstillende
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Egenevaluering – vurdering av Nordlandssykehusets kompetanse og
bygningsmasse. Februar 2017
Salten Dps
1. Strukturelle og bygningsmessige forhold
(Tabellen fylles ut ved å bekrefte ved x at kravet er oppfylt, eller ved å beskrive på hvilken måte
kravet delvis oppfylles. Dersom svaret et nei, la rubrikken stå tom)

Sted: Salten/Bodø
VOP
BUP
TSB
x
x
Poliklinikk
Ambulant akutteam 24/7
X1
Ambulant akutteam, begrenset (angi åpningstid)
x
x
Døgntilbud*
2
Øyeblikkelig hjelp (døgnenhet)
2
Annen akuttfunksjon, (angi om det er en døgnenhet eller
poliklinikk)
Psykiatrisk ungdomsteam
X3
Annet - Psykoseteam
*VOP er betegnelsen på Voksenpsykiatrisk Poliklinikk, vi har besvart dette i den tro at VOP i denne
sammenheng står for «voksenpsykiatri» (hvis feiltolket kan det ikke stå X om døgntilbud på VOP)

1. Åpningstid Ambulant Akutteam 08.00 – 22.00 mandag – fredag, og 10.00-22.00 helg og
helligdager.
2. Øyeblikkelig hjelp og akuttfunksjon ivaretas poliklinisk av Ambulant Akutteam i deres
åpningstid. Akutt døgntilbud er lagt til Spesialpsykiatrisk avdeling.
3. Tilbyr kartlegging, utredning og oppfølging av pasienter med psykose, eller som står i fare for
å utvikle en slik tilstand. Fokus på tidlig intervensjon.

2. Kompetansekrav psykisk helsevern for voksne
(vurdere og beskrive hvorvidt det enkelte DPS kan tilby kompetanse i henhold til oversikten og
beskrive hvilke eventuelle tiltak som må iverksettes for å nå kompetansemålet.)

DPS har ansvar for:
•
Akutt og krisetjenester: akuttfunksjon ivaretas poliklinisk av Ambulant Akutteam i deres
åpningstid. Akutt døgntilbud er lagt til Akuttpsykiatrisk klinikk. Brukerkompetanse og utvikling
av denne er vektlagt ved å opprette brukerstyrte senger ved en allmenpsykiatrisk enhet.
• Spesialisert utredning og behandling: utføres og ivaretas både ved døgn- og polikliniske
enheter Salten DPS. Dette gjelder alle punktene som er listet opp som krav til
basiskompetanse ved DPS.
•

Tett samarbeid med kommunene og øvrig spesialisthelsetjeneste: det ble etablert et Saltenråd
i 2001, for å styrke samarbeidet, diskutere utfordringer og finne løsninger. Informasjonen om
hvordan ulike kommuner løser oppgaver synes nyttig. Rådet består av 1 rep fra alle Salten
kommunene, 1 fra BUPA, 2 rep fra Mental Helse, 2 rep fra LPP, 1 rep fra MARBORG, 1 rep
fra Fylkesmannen i Nordland, 1 rep fra SANKS og 3 rep fra Salten DPS.
For øvrig samarbeides det fortløpende med spesialisthelsetjenesteved behov og i konkrete
saker, både psykiatri og somatikk.

•

Bistå kommunene med råd og veiledning: ivaretas til kommunene ved Salten DPS ved egen
fagkonsulent som koordinerer behov og veiledning og undervisning i kommunene.
Veiledningsvirksomhet i form av teamreiser satt i system, langsgående veiledningsgrupper, og
i enkeltsaker. Benytter i økende grad veiledning via Skype.
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DPS skal ha flg. basiskompetanse:
•

Moderat til alvorlig angst – betydelig kompetanse både poliklinisk og døgn. Allmenpsykiatrisk
Enhet B, med hovedvekt på kognitiv behandling.
• Utredning av tvangslidelser – kompetanse både poliklinisk og døgn. Behandling av OCD lagt
til regionale polikliniske team, og for Nordland, ligger teamet i Tromsø.
• Moderat til alvorlig depresjon- kompetanse hele DPS et.
4. Symptomer på psykoseutvikling og psykoselidelser - Tilbyr kartlegging, utredning og
oppfølging av pasienter med psykose, eller som står i fare for å utvikle en slik tilstand. Fokus
på tidlig intervensjon. Døgntilbudet organisert til Spesialpsykiatrisk avdeling, hvor det er to
differensierte enheter for psykosebehandling.
• Bipolare lidelser – kompetanse både poliklinisk og døgn.
• Personlighetsforstyrrelser – god kompetanse både poliklinisk, døgn og
gruppebehandling(MBT). Gis også som kombinasjonsterapi gruppe/poliklinisk.
• Spiseforstyrrelser – god kompetanse både poliklinisk og døgn. Spesialpsykiatrisk avdeling har
regionalt tilbud døgn og poliklinisk de med alvorlig anoreksi.
• ADHD med betydelig nedsatt funksjonsnivå – god kompetanse både utredning og behandling,
døgn og poliklinisk.
• PTSD og andre alvorlige reaksjoner på traumer, kriser og katastrofer: Salten DPS har
finansiert et internt 2-årig utdanningsprogram vedr «Relasjonstraumer, personlighetsutvikling
og stabiliseringsteknikker». Avsluttes feb-17. Det utdannes i disse dager også flere EMDR
terapeuter.
• Rus- og avhengighetslidelser: Salten DPS har 3 enheter innenfor TSB, 2 polikliniske, LAR og
Rusteamet, og en døgnenhet Korttidsenhet rus. I tillegg har Spesialpsykiatrisk avdeling en
ROP enhet, for pasienter med alvorlig psykisk lidelse og samtidig alvorlig rusbruk.
• TUD: Salten DPS har denne uken lyst ut overlege- og sykepleierstilling for å organisere
behandlingen av pasienter underlagt TUD mer fokus. Det er betydelig kompetanse på feltet
blant spesialister i avdelingen. Opprettelsen av de to stillingene er begrunnet i at DPS et har
fått overført ansvaret for pasienter under TUD, behov for bedre organisering av arbeidet, samt
faglig fokus og samhandling.
Det er etablert sprøytepoliklinikk for pasienter på TUD. Denne har pr i dag ikke egnede lokaler.
Anbudsrunde nylig påbegynt for å få bygd om lokaler som egner seg for dette tilbudet.
Alderspsykiatriske tilstander: DPS et behandler årlig flere og flere eldre mennesker med
alderspsykiatriske tilstander. Personell deltar på kompetansehevingsprogram vedr denne
pasientgruppen. De mest krevende tilstandene sekundær henvises til Alderspsykiatrisk enhet i
klinikken.
I tillegg forutsettes kompetanse i:
• Vurdering av selvmords- og voldsrisiko: Vurderingskompetanse i hele DPS et, med årlig
oppdatering og gjennomgang av rutiner.
• Kompetanse på utredning og behandling av pasienter med samtidig psykisk
utviklingshemming: habiliteringsteamet var inntil 01.01.2016 underlagt Salten DPS. Ble
organisatorisk flyttet til Hode- og bevegelsesklinikken. Kompetansen er derfor ute av
DPS’et/klinikken. For øvrig er gir vi et tilbud til pasienter med mindre psykisk
utviklingshemming, og samtidig psykisk utviklingshemming. Spesialpsykiatrisk avdeling holder
på å etablere to senger for pasienter med alvorlig psykisk utviklingshemming og psykiske
lidelser.
• Recovery-baserte tilnærminger, inkludert samvalg: metodikken ligger til grunn bl.a i FACT
prosjektet sammen med Bodø kommune. Psykoseteamet benytter også recovery-basert
tilnærming i sitt arbeid.
• Familie- og pårørendearbeid: Hver enhet har en barneansvarlig for ivaretakelse av barn som
pårørende. Enkelte enheter har egne kurs og andre tilbud til pårørende. Ansatt ved senteret
står som tekstforfatter av nylig utgitt mestringsbok for pårørende. Lokaler for etablering av
familieambulatorium er en del av anbudsrunden sammen med sprøytepoliklinikken. Mangelen
på lokaler har medført at oppstart ikke har vært mulig.
• Nettverksarbeid og samhandling: Gjennom IPS ansatte har samarbeidet med NAV blitt bedret,
men det vurderes som fortsatt behov for økt fokus på dette. Hovedsakelig godt samarbeid
med kommunene. Fokus på dialog med de enhetene hvor ulike synspunkter fremtrer.

Møte i Regionalt brukerutvalg
11MAI2017 - saksdokumenter

side 137

•

Kunnskap om hvilke aktører og tjenester som finnes utover eget tilbud – grunnleggende god
kompetanse om tjenester som finnes utenfor Salten DPS.

2.2 Oversikt over ansatte i psykisk helsevern for voksne
(trenger ikke detaljoversikt over personellsituasjonen i Bodø, men ber dere
beskrive og vurdere tilgangen til helsepersonell og spesialister, og om personellgruppen er stabil.
Dersom det er krevende å rekruttere og beholde fagpersoner, bes det nærmere
beskrevet. Vi ber dere angi i stillingsprosent hvor mange ansatte det er i de ulike yrkeskategoriene.
Hvis NLSH vurderer at det er mangler ved dagens tilbud, ber vi dere beskrive hvilke tiltak som vil
iverksettes for å dekke eventuelle gap mellom faglige krav og dagens tilbud)
Fagpersoner
Psykologspesialister
Psykologer i spesialisering
Overleger
Leger i spesialisering
Sykepleiere med videreutdanning

Fauske
2
3
1

Annet

1 fysioterapeut

1

Rekrutteringsproblematikk: overlegen på Fauske fratrer 01. mai. Stilling lyst ut.
Rekrutteringsgrunnlag noe usikkert.
Salten DPS generelt:
Rekrutteringsproblematikk: det er marginal dekning av spesialister i forhold til
innsøking/pasientantall og pålagte oppgaver for spesialisthelsetjenesten/DPS’et som stadig øker.
Stillinger lyses ut i disse dager, og vil bedre situasjonen ved ansettelser. Ant søkere på ledige
spesialiststillinger er begrenset.

3.

Bygningsmasse psykisk helsevern – døgntilbud

(vurdere og beskrive hvorvidt Nordlandssykehusets bygningsmasse er tilfredsstillende i henhold til
nevnte faglige krav og hvilke tiltak som vil iverksettes for å dekke eventuelle gap mellom faglige
krav og dagens tilbud)
I hvor stor grad er de fysiske forhold egnet til å (kort og overordnet beskrivelse ift dagens
bygg):

Minimere institusjonsfølelse, fremme mestring og skape trygghet hos pasientene: det er
fortsatt to 2-manns rom på allmenpsykiatrisk Enhet D. Denne enheten trenger også generell
oppgradering. Det er kun felles toaletter og dusj i gangen på de 2 døgnenhetene. Alle disse
momentene forsterker institusjonsfølelsen.
Sprøytepoliklinikken for TUD-pasienter er ikke egnet til å skape trygghet for pasienter og
ansatte. Observasjonstid skjer i korridor/åpent område. Anbudsrunde for nye lokaliteter
påbegynt.
Tilrettelegge for frivillighet og redusert bruk av tvang: kun enhet D godkjent for tvang.
Tvangsvedtak ikke iverksatt siste 3 år. Pasienter som overføres på tvang flyttes til
akuttavdelingen.
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Gi bufferkapasitet ved høyt belegg: ikke ledige rom. Dobbeltrom eneste alternativ. Ikke
egnet.
Ivareta sikkerheten til pasienter og ansatte: ansatte på døgnenhetene bærer alarmer. Det er
gjort ekstra bygningsmessige tiltak i forhold til LAR og sikkerhet både for pasienter og
ansatte.
Fremme gode arbeidsforhold og arbeidsmiljø: fokus på arbeidsmiljø og fysiske forhold i
KVAM-møter, gjennom vernerunder, gjennom medarbeidersamtaler og
medarbeiderundersøkelser. Arbeidslokalene er egnet til å fremme gode arbeidsforhold og
arbeidsmiljø.
Tilby et differensiert døgntilbud, inkl. brukerstyrte senger: brukerstyrte senger er etablert på
allmennpsykiatrisk enhet D, og har vært i bruk i noen år. Tilbudet på døgnenhetene ved
Salten DPS er differensiert.
Ivareta akutt- og krisetjenester: Ambulant akutteam ved Salten DPS ivaretar akutt- og
krisetjenester innenfor åpningstiden. Fysiske forhold på dette teamet er egnet til det.
Beskrivelse av bygningsmassen i forhold til:

•

Nærhet og tilgang til somatiske undersøkelser: enkel somatisk innkomst og
undersøkelse foregår på enhet eller undersøkelsesrom. Nye EKG-apparat installeres
i disse dager. For utvidede undersøkelser fraktes pasienten til fastlege eller sykehus.

•

Personvern, eks. slik at besøkende og pasienter ved poliklinikk ikke kan komme inn
på døgnavdelinger: poliklinikkenhetene er i andre deler av huset enn døgnenhetene.
Fungerer ok. Oppfattes ikke som personvernproblematisk.

•

Fleksibilitet, mulighet til å bruke pasientrom til samtale eller møter: ikke mulig der det
er 2-manns-rom. Andre rom for samtaler er nødvendig. Generell mangel på samtale/møterom.

•

Tilgang på uteareal: en døgnenhet (TSB) har eget opparbeidet uteareal. Enhet B og
D har begrenset eget uteareal, men tilgang til stort felles uteareal.

•

Ivareta familie- og nettverksarbeid, herunder også besøk under innleggelse: generelt
noe begrensede muligheter for besøk, grunnet få tilpassede rom.

•

Ivareta barn som pårørende: hver enhet har egen barneansvarlig og til en viss grad
tilpassede rom for barn. Salten DPS er i ferd med, på generell basis, å tilrettelegge
større deler av lokalene til barn og besøkende.
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5. Kompetansekrav TSB
(vurdere og beskrive hvorvidt Nordlandssykehuset har et tilfredsstillende faglig tilbud i henhold til
oversikten over, og hvilke tiltak som vil iverksettes for å dekke eventuelle gap mellom faglige krav og
dagens tilbud)
Behandlingen skal ta utgangspunkt i pasientens ressurser, familie og nettverk. DPS skal ha:
•

Behandlingsansvar for pasienter med nyoppdaget, uavklart og/eller milde til moderate
rusproblem med mild til moderat samtidig psykisk lidelse: tilfredsstillende

•

Utredning og behandling av patologisk spilleavhengighet: tilfredsstillende, behandles
primært poliklinisk

•

Utredning og behandling av bruk av doping/anabole steroider: tilfredstillende tilbud
poliklinisk.

•

Kunnskap om virkning og effekt av ulike rusmidlers innvirkning på kognisjon, psykisk,
fysisk og sosial helse: tilfredsstillende

•

Utredningskompetanse om milde til moderate ruslidelser og psykiske lidelser:
tilfredsstillende

•

Kompetanse om milde til moderate affektive lidelser og angstlidelser,
personlighetsforstyrrelser, symptomer på psykose, OCD, traume og ADHD:
tilfredsstillende

•

Kunnskap om recovery-baserte tilnærminger: fokus vektlagt fra 2016 og fortsatt

•

Kompetanse på tilbakefallsforebygging: tilfredsstillende

•

Kompetanse på motiverende intervju: tilfredsstillende

5.1 Spisskompetanse TSB
(vurdere og beskrive hvorvidt Nordlandssykehuset har et tilfredsstillende faglig tilbud i henhold til
oversikten over, og hvilke tiltak som vil iverksettes for å dekke eventuelle gap mellom faglige krav og
dagens tilbud. Dersom kravet oppfylles gjennom funksjonsfordeling med andre helseforetak, ber vi
dere om kort å beskrive funksjonsfordelingen).

Områder som krever spisskompetanse er:
• Nevropsykologisk funksjonskartlegging: ikke egen nevropsykolog ved TSB. Ved
behov henviser til denne tjenesten ved akuttpsykiatrisk avdeling.
•

Avrusning, nedtrapping og stabilisering: tilfredsstillende

•

Forebyggende familiebehandling: ikke etablert grunnet mangel på lokaler.
Anbudsrunde vedr. ombygging i gang.

•

Kortvarig stabilisering og behandling (4-6 uker): tilfredsstillende
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•

Behandling av pasienter med ruslidelser som har behov for innleggelser utover 4-6
uker: korttidsenhet for rus tilbyr innleggelse inntil 8 uker. Henvises til annen institusjon
ved behov for videre behandling.

•

Pasienter innlagt etter helse- og omsorgsloven § 10-2: korttidsenhet rus ikke godkjent
for tvangsbehandling, Henvises til Russeksjon Narvik som er godkjent for tvang.

•

Pasienter innlagt etter helse- og omsorgsloven § 10-3: korttidsenhet rus ikke godkjent
for tvangsbehandling, Henvises til Russeksjon Narvik som er godkjent for tvang.

•

Behandling av gravide med ruslidelser: poliklinisk tilbud ved Rusteamet. Ved behov
for innleggelse henvises til Russeksjon Narvik, alternativt Rus- og psykiatriposten
(ROP)

•

Inntaksvurdering/oppstart av legemiddelassistert rehabilitering og bytte av
substitusjonsmedikament (switch): tilfredsstillende

•

Pasienter med ruslidelser og samtidig nedsatt kognitivt funksjonsnivå:utredning
tilfredsstillende. Ved behov for behandling videre henvisning.

5.2 Oversikt over ansatte i TSB
Fagpersoner
Bodø
1
Psykologspesialister
3
Psykologer i spesialisering
Overleger
3
Leger i spesialisering
1
3-årig høgskoleutdanning
9
Sykepleiere med
10
videreutdanning
Annet
7,75
Faglig dekning (beskrivelse): god faglig dekning, alle sykepleiere med grunnutdanning har som mål
å ta videreutdanning i løpet av de nærmeste årene. Lav andel psykologspesialister. 3 under
spesialisering på Rusteamet. Ikke psykolog ved LAR. Marginal legedekning totalt sett ved TSB, dette
vanskeliggjør spesielt avvikling av ferie, kurs og permisjoner.
Tiltak for å dekke gap mellom faglige krav og dagens tilbud: behov for fagfokus rettet mot rus. I
løpet av første halvår 2017 blir 1 psykolog godkjent spesialist. Dette gir samlet relativt god dekning jfr
faglige krav i TSB.
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Egenvurderingsskjema PHV, Lofoten Dps Nordlandssykehuset
1.Strukturelle og bygningsmessige forhold.
Sted: Lofoten
Poliklinikk
Ambulant akutteam 24/7
Ambulant akutteam, begrenset (angi åpningstid) 08-21
Døgntilbud* benytter allmenpsykiatrisk i Vesterålen.
Øyeblikkelig hjelp (døgnenhet) disse legges inn i Bodø
Annen akuttfunksjon, (angi om det er en døgnenhet eller poliklinikk)
Psykiatrisk ungdomsteam
Annet – Dagenhet i Leknes og Svolvær

VOP
x
x
Vesterålen
Bodø
Vakttelefon
x

2.1 Kompetansekrav psykisk helsevern for voksne
Lofoten innehar kompetanse på følgende lidelser:
Moderat til alvorlig angst både i poliklinikken og i dagenhetene
Utredning av tvangslidelser i poliklinikken
Moderat til alvorlig depresjon både i poliklinikken og i dagenhetene
Symptomer på psykoseutvikling og psykoselidelser i poliklinikken
Bipolare lidelser både i poliklinikken og i dagenhetene
Personlighetsforstyrrelser både i poliklinikken og i dagenhetene
Spiseforstyrrelser både i poliklinikken og i dagenhetene
ADHD i poliklinikken og i dagenheten Leknes
PTSD, traumer, kriser, katastrofer både i poliklinikken og i dagenhetene.
Alle deltar på stø kurs.
TUD i poliklinikken
Alderspsykiatri har vi lite kompetanse på, men har nå 2 stykker som utdanner seg i dette.
Selvmordsrisiko har alle kompetanse i, og gjøres regelmessig
Voldsrisikovurdering trenger vi ytterligere kompetanse på da.
Kompetanse på utredning og behandling av pasienter med samtidig psykisk
utviklingshemming. Disse henvises fra oss til autismeteamet i Bodø.
Recoverybasert tilnærming. Dette har vi kompetanse på i hht nasjonal veileder.
Familie og pårørendearbeid. Vi har eget familieteam med familieterapeut.
Nettverksarbeid og samhandling. Noe kompetanse på. Kan utvikles ytterligere.
Kunnskap om tjenester utover eget tilbud. Har relativt god oversikt over dette.
2.2 Oversikt over ansatte i Psykisk helsevern for voksne
Fagpersoner
Psykologspesialister
Psykologer i spesialisering
Overleger
Leger i spesialisering
3- årig høgskoleutdanning
Sykepleiere med videreutdanning

Lofoten
2
3
2,75
1

Annet

12
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3.Bygningsmasse psykiske helsevern
Lofoten har bygningsmasse på Gravdal, Leknes og i Svolvær.
Lokalene på Leknes og Gravdal er relativt nye og i god stand. Det er tilrettelagt for barn som
pårørende, det er lett tilgang til somatiske undersøkelser og det er tilrettelagt med nødvendige
møterom og kontorer. Noe kontormangel i Gravdal, men dette er i bedring da somatikken på
sikt skal ut av bygget en oppholder seg i. Det er behov for å få på plass en luke som
pasientene kan henvende seg til merkantil i for betaling og ny time.
Det er i Svolvær noe eldre lokaler som nå skal utbedres av byggets eier. Det gjelder maling og
noe tilpasning i forhold til rom. Det er litt mindre tilgang til møterom ol der, men siden dette
er et utekontor kan de benytte seg av Gravdal ved gruppetilbud ol.
Når det gjelder senger så har Lofoten krisesenger i somatisk avdeling. Disse tilfredsstiller
kravene som krisesenger, ikke noe mer. Det er enerom som er relativt nyoppusset.
5. Kompetansekrav TSB.
Psykolog med erfaring fra rusbehandling, og ny oppstartet sykepleier med erfaring fra
kognitiv terapi. Disse får veiledning og oppfølging fra psykologspesialist slik at kompetansen
ivaretas godt på denne måte. Det er behov for å bygge opp teamet og kompetansen slik at
teamet på sikt blir mer selvstendige.
De har erfaring og kunnskap om både rus og spillavhengighet. De har kunnskap om
rusmidlers effekt og innvirkning på kognisjon.
De har kunnskap om utredning
De har kunnskap om affektive lidelser, angstlidelser, symptomer på psykose, OCD, traume og
ADHD
Har kunnskap om recoverybasert tilnærming
Kompetanse på tilbakefallsforebygging
Kompetanse på motiverende intervju
En har ikke pasienter innlagt i Lofoten. Kun til poliklinisk behandling.
Oppsummert:
Lofoten har mye kompetanse. En mangler overlege og stabilitet i rusteamet. Det er også en
del sykefravær i VOP som gjør at noe kompetanse i perioder er borte, slik som f. eks vår
nevropsykolog. I Lofoten har en 2 dagenheter som drives godt og som satser på behandling og
utredning av pasienter i aldersgruppen 16-30 år. Aktive ruspasienter kan ikke benytte seg av
dette. Bygningsmassen er tilfredsstillende.
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Egenvurderingsskjema PHV, Vesterålen Dps, Nordlandssykehuset
1.Strukturelle og bygningsmessige forhold.
Sted: Vesterålen
Poliklinikk
Ambulant akutteam 24/7
Ambulant akutteam, begrenset (angi åpningstid) 08-15.30
Døgntilbud* allmenspykiatrisk avdeling.
Øyeblikkelig hjelp (døgnenhet)
Annen akuttfunksjon, (angi om det er en døgnenhet eller poliklinikk)

Psykiatrisk ungdomsteam
Annet, psykoseteam i VOP

VOP
x
x
x
Har overlege i
vakt tilknyttet
døgnenheten.
x

2.1 Kompetansekrav psykisk helsevern for voksne
Kompetanse:
Vesterålen innehar kompetanse på følgende lidelser:
- Moderat til alvorlig angst
- Utredning av tvangslidelser
- Moderat til alvorlig depresjon
- Symptomer på psykoseutvikling og psykoselidelser. Har eget psykoseteam som Helle
veileder.
- Bipolare lidelser
- Personlighetsforstyrrelser
Spiseforstyrrelser både i poliklinikken og i dagenhetene
- ADHD utredning
- PTSD, traumer, kriser, katastrofer har en kompetanse på.
- TUD har en kompetanse på
- Alderspsykiatri har en noe kompetanse på, men ikke spisskompetanse. Får noe
veiledning på dette fra lokal psykiater.
-

Selvmordsrisiko har alle kompetanse i, og gjøres regelmessig. Det er nå utarbeidet
rutiner i forhold til dette. Helle veileder i dette.
Voldsrisikovurdering trenger vi ytterligere kompetanse på da dette kan være
utfordrende.
Kompetanse på utredning og behandling av pasienter med samtidig psykisk
utviklingshemming. Ikke kompetanse på. Henvises Bodø.
Recoverybasert tilnærming. Dette har vi kompetanse på i hht nasjonal veileder.
Familie og pårørendearbeid. Dette har vi kompetanse på.
Nettverksarbeid og samhandling. Noe kompetanse på. Kan utvikles ytterligere.
Kunnskap om tjenester utover eget tilbud. Har relativt god oversikt over dette. Har nå
fått på plass samarbeidsgrupper med enkelte kommuner.

2.2 Oversikt over ansatte i Psykisk helsevern for voksne
Fagpersoner
Psykologspesialister
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Psykologer i spesialisering
Overleger
Leger i spesialisering
3- årig høgskoleutdanning
Sykepleiere med videreutdanning
Annet – ansatte i døgnenheten

3 (1)
2
1
6 (8)
3 (8)
19 (3) Tall i parantes er ansatte i døgnenhet

3.Bygningsmasse psykiske helsevern
Vesterålen har bygningsmasse i tilknytning til Stokmarknes sykehus.
Lokalene til døgn er de som er nyest, men også disse begynner å dra på årene og er
uhensiktsmessig utformet. En må fremover vurdere om det er nok med 8 senger i Vesterålen
på allmenpsykiatrisk avdeling. Denne skal dekke et behov for Lofoten og Vesterålen med et
befolkningsgrunnlag på ca 60 000 innbyggere. De skal kunne ta imot noe akutt, elektivt og
drifte en brukerstyrt seng. Ved en evt fremtidig utvidelse kan dette føre til utfordringer
bygningsmessig. Lokalene er noe uhensiktsmessig utformet, slik at en i dag har laget noen
lettvinte løsninger for å få på plass blant annet aktivitetsrom for fysisk aktivitet og TV stue.
Det er også kontormangel her.
Poliklinikken sine lokaler er gamle og slitne. Her er flere kontorer stengt pga av fukt og
mistanke om soppdannelser. Venterommet er for lite og det er for få muligheter ang
grupperom og møterom. Stor kontormangel pga stengte kontorer. Det meldes avvik ukentlig
pga bygningens dårlige tilstand. Det er nå bevilget kr 10 millioner for utbedring av bygget,
men foreløpig er framdriftsplan for dette ukjent.
Det er lite tilrettelagt for barn som pårørende, men det er lett tilgang til somatiske
undersøkelser
5. Kompetansekrav TSB.
I Vesterålen er det 2 ansatte som jobber 20% hver i TSB. Ruspasientene er ellers fordelt
utover på de ansatte i poliklinikken. De to i TSB har erfaring med rus, men med såpass lav
prosent i direkte TSB arbeid, kan en undre seg over om kompetansen blir god nok. Det er
behov for å bygge opp teamet og kompetansen slik at teamet på sikt blir mer selvstendige.
- De har erfaring og kunnskap om både rus og spillavhengighet. De har kunnskap om
rusmidlers effekt og innvirkning på kognisjon.
- De har kunnskap om utredning
- De har kunnskap om affektive lidelser, angstlidelser, symptomer på psykose, OCD,
traume og ADHD
- Har kunnskap om recoverybasert tilnærming
- Kompetanse på tilbakefallsforebygging
- Kompetanse på motiverende intervju
Oppsummert:
Vesterålen har mye kompetanse. En mangler 2 overleger for å dekke opp vaktbelastningen i
forbindelse med Allmenpsykiatrisk enhet. Dette gjør også at det blir noe uforutsigbart i
forhold til situasjonen rundt allmenpsykiatrisk enhet. Dette er ikke tilfredsstillende. En har
satt i gang prosjekt for å se på vaktsystemet og mulighetene for å endre dette til et bedre og
mer robust system.
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Egenvurderingsskjema
Kompetanse og bygningsmasse i psykisk helsevern og TSB

Helgelandssykehuset

1
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Vurdering av faglig kompetanse i psykisk helsevern i Helse Nord
Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB beskriver krav til faglig kompetanse i psykisk
helsevern og TSB i Helse Nord. Alle enheter skal ha basiskompetanse til å utrede og påbegynne
behandling av de vanligste og mest utbredte tilstandene. I tillegg skal alle helseforetak ha
tilbud om spesialiserte tjenester til komplekse eller lavfrekvente tilstander.
Spesialpsykiatrien skal tilby høyspesialiserte tjenester til de alvorligst rammede
pasientgruppene. DPS skal ha et komplett behandlingstilbud med polikliniske og ambulante
tjenester, akuttjenester gjennom døgnet og et differensiert døgntilbud.
Psykisk helsevern for barn og unge skal ha et tilbud for barn fra spedbarnsalder til unge
voksne. BUP skal tilby poliklinisk behandling og ambulante tjenester, akuttjenester og
døgnbehandling.
Praktisk gjennomføring i det enkelte helseforetak
Hva

Når

Helseforetaket mottar egenvurderingsskjema sammen med orientering
om besøk. Det foreslås to ulike datoer for besøket, og vi ber om
tilbakemelding på hvilken dato som passer best.

14.
november
2016

Helseforetaket fyller ut egenvurderingsskjemaet og returnerer det til
Helse Nord RHF i forkant av besøket.
Besøk fra Helse Nord RHF med gjennomgang av
egenvurderingsskjemaet.

Informasjon fra egenvurderingen og besøket oppsummeres og
sammenfattes av Helse Nord RHF og legges frem for styret for Helse
Nord.

Helse Nord styret vedtar videre oppfølging av eventuelle gap mellom
foreliggende kompetanse og bygningsmasse vurdert opp mot faglige
krav, og hvordan dette skal følges opp.

20.
desember
2016
9. januar
2017
2017

29. mars
2017
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1 Strukturelle og bygningsmessige forhold
Utviklingsplanen angir noen strukturelle krav til tjenestene i regionen.
Tabellen under fylles ut i forhold til hvert senter for psykisk helsevern og TSB i
Helgelandssykehuset.
Sted: Mo i Rana
Poliklinikk
Ambulant akutteam 24/7
Ambulant akutteam, begrenset (angi
åpningstid)
Døgntilbud
Øyeblikkelig hjelp (døgnenhet)
Annen akuttfunksjon, (angi om det er en
døgnenhet eller poliklinikk)
Psykiatrisk ungdomsteam
Annet

VOP
X

8-15.30

BUP
X

X

TSB
X
x

Krise/akutt med
innleggelse til kl
18.00.

Sted: Sandnessjøen
Poliklinikk
Ambulant akutteam 24/7
Ambulant akutteam, begrenset (angi
åpningstid)
Døgntilbud
Øyeblikkelig hjelp (døgnenhet)
Annen akuttfunksjon, (angi om det er en
døgnenhet eller poliklinikk)
Psykiatrisk ungdomsteam
Annet

VOP
X

BUP
X

TSB
X

Sted: Brønnøysund
Poliklinikk
Ambulant akutteam 24/7
Ambulant akutteam, begrenset (angi
åpningstid)
Døgntilbud
Øyeblikkelig hjelp (døgnenhet)
Annen akuttfunksjon, (angi om det er en
døgnenhet eller poliklinikk)
Psykiatrisk ungdomsteam
Annet

VOP
X

BUP
X

TSB
x

8 - 15.30

8-15.30

3
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Sted: Mosjøen
Poliklinikk
Ambulant akutteam 24/7
Ambulant akutteam, begrenset (angi
åpningstid)
Døgntilbud
Øyeblikkelig hjelp (døgnenhet)
Annen akuttfunksjon, (angi om det er en
døgnenhet eller poliklinikk)
Psykiatrisk ungdomsteam
Annet

VOP
X

BUP
X

x

x

8-15.30
Krise/akutt med
innleggelse til kl
18.00.

TSB
X

Familieavdeling,
Nevropsykologisk
poliklinikk

Tabellen fylles ut ved å bekrefte ved x at kravet er oppfylt, eller ved å beskrive på hvilken
måte kravet delvis oppfylles. Dersom svaret et nei, lar dere rubrikken stå tom.

2 Kompetansekrav psykisk helsevern for voksne
Alle DPS skal ha tilstrekkelig basiskompetanse for å utrede og behandle de vanligste psykiske
lidelsene. Brukerkompetansen skal vektlegges og behandlingen skal skje ut fra den
biopsykososiale modellen. DPS må ha tilstrekkelig kapasitet til å gi et tilbud til eldre,
innvandrere og flyktninger. DPS har ansvar for:
• Akutt- og krisetjenester
AAT
•
•
•

Spesialisert utredning og behandling

Tett samarbeid med kommunene og øvrig spesialisthelsetjeneste
Bistå kommunene med råd og veiledning

Alle DPS skal ha følgende basiskompetanse:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moderat til alvorlig angst

Utredning av tvangslidelser

Moderat til alvorlig depresjon

Symptomer på psykoseutvikling og psykoselidelser
Bipolare lidelser

Personlighetsforstyrrelser
Spiseforstyrrelser

ADHD med betydelig nedsatt funksjonsnivå

PTSD og andre alvorlige reaksjoner på traumer, kriser og katastrofer
Rus- og avhengighetslidelser
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•
•

TUD (tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold)
Alderspsykiatriske tilstander

I tillegg forutsettes kompetanse i:
•
•
•
•
•
•

Vurdering av selvmords- og voldsrisiko

Kompetanse på utredning og behandling av pasienter med samtidig psykisk
utviklingshemming
Recovery-baserte tilnærminger, inkludert samvalg (shared decision making)
Familie- og pårørendearbeid

Nettverksarbeid og samhandling

Kunnskap om hvilke aktører og tjenester som finnes utover eget tilbud

Helgelandssykehuset vurderer at det enkelte DPS kan tilby kompetanse i henhold til
oversikten. Foretaket driver kontinuerlig utdanning og vedlikehold på de enkelte områder.
I forbindelse med plan for etablering av vaktberedskap vil det også være naturlig å fokusere på
mål for riktig og redusert bruk av tvang. Pasienter fra Helgeland har imidlertid over flere år
vært underlagt tvang i relativt liten grad.
Pr 01.03.17 er det 10 pasienter på TUD i Helgelandssykehuset. Vi ser fortsatt nedgang i
antall innlagte på tvang i Nordlandssykehuset.
Helgelandssykehuset etablerer prosjekt for utredning av vaktberedskap. Gjennom
prosjektet vil en se på ulike modeller for slik beredskap, inkl. samarbeid med
Nordlandssykehuset, som også vil bli invitert som prosjektdeltaker. En ser for seg at det er
mulig å bruke en større andel lokale døgntilbud ved egen vaktberedskap, og derigjennom
redusere pasienters belastning med transport til Bodø og redusere bruk av akuttplasser
ytterligere
AAT har i begrenset grad formell TSB-kompetanse, men ved utlysning av stillinger i AAT ble
TSB-kompetanse vektlagt.
Når det gjelder alderspsykiatriske tilstander er det et samarbeide med NLSH for
kompetanseheving. Det kan være behov for noe økt oppmerksomhet på polikliniske tilbud
innen psykisk helse og rus til eldre.
I framtidig utarbeiding av kompetanseplaner er det naturlig at utviklingsplanens definerte
kompetanseområder legges til grunn.
2.1 Spisskompetanse i psykisk helsevern for voksne
Innleggelse i sykehusavdeling skal iverksettes når tilbudet ved DPS ikke er tilfredsstillende
eller forsvarlig ut fra ressurser og kompetanse. Det gjelder for eksempel ved samtidige
psykiske lidelser og rusmiddellidelser, volds- og sikkerhetsproblematikk eller alvorlige
spiseforstyrrelser.
Kompetanse i sentraliserte sykehusfunksjoner:
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•
•
•
•

•

Ivareta øyeblikkelig hjelp etter lov om spesialisthelsetjenester § 3-1, jf. forskrift om
øyeblikkelig hjelp i det psykiske helsevernet
Pasienter som trenger opphold i lukket avdeling
Pasienter som er dømt til tvungent psykisk helsevern jf. straffelovens § 39 jf. § 44
første ledd
Pasienter med særlig vanskelige og kompliserte spiseforstyrrelser,
rusmiddelavhengighet og psykisk lidelse (komorbiditet), selvskading,
tvangslidelser, personlighetsforstyrrelser eller andre kompliserte tilstander
Pasienter med særlig kompliserte alderspsykiatriske tilstander og debuterende
sammensatte tilstander hos eldre

De sentraliserte sykehusfunksjonene som er beskrevet over er funksjonsfordelt til
Nordlandssykehuset. Foretaket har av den grunn ikke prioritert kompetaneetablering /-heving
på disse områdene. Når det gjelder rusmiddelavhengighet og samtidig psykisk lidelse kan egen
rusavdeling i noen grad ta disse pasientene selv der dette er mulig, men i hovedsak benyttes
ROP-post ved NLSH.
Når det gjelder samhandling mellom psykisk helsevern og somatikk foreligger det ingen
skriftlig rutine for slik samhandling. Det er etablert samhandling mellom etablert overgrepsmottak
og PHV. Det er også flere andre områder som egner seg for mer forpliktende samarbeid. Eksempler
på dette er nevropsykologi, utredning av ME, smertebehandling, etc. Dette er ikke pt omfattet av
samarbeidsavtale, men det foregår likevel samhandling mellom disse områdene.
Helgelandssykehuset har hatt over 100 som har deltatt i kompetansehevingsprogrammet i regi av
Helse Nord / RKVTS, og må sies å ha god kompetanse på traumebehandling. Døgnbasert
behandlingstilbud for traume er funksjonsfordelt til Mosjøen. Helgelandssykehuset har ikke hatt en
diskusjon og avklaring i tilknytning til behandling av sjeldne tilstander eller spisskompetanse.
Denne diskusjonene vil initieres i 2017 med mål om å utarbeide et grunnlag for kompetanseplaner
for 2018. Det samme gjelder tilbudet til pasienter med lavfrekvente tilstander.

2.2 Oversikt over ansatte i psykisk helsevern for voksne
Fagpersoner
Legespesialister

Mo i Rana
3

Psykologspesialister

2,6

Leger i spesialisering i psykiatri
Psykologer i spesialisering

3-åring høgskoleutdanning
Annet

4

Sandnessjøen
0(tilsettes
06/17
0

Brønnøysund
1

Mosjøen
2

1

3

32

7

8

3

4 hjelpepleier,
3 psykologer

1
3

1 psykolog

2
3

1 psykolog

2
7

27
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Helgelandssykehuset arbeider for å heve andelen lege- / psykologspesialister innen alle tre
fagområder. Dette skjer ved aktiv utlysning av ledige stillinger og ansettelse i
utdanningsstillinger. Leger og psykologer er prioritert når det gjelder utdanningsforløp. Vi har
også stipendordninger for de som har behov for praksis et annet sted. Det enkelte DPS har litt
ulike utfordringer når det gjelder ansettelse av leger og psykologer.
Det vil bli tilsatt en prosjektmedarbeider som skal arbeide med foretakets rekrutteringsstrategi. Dette
er et prosjekt som er beregnet å vare i to år. Helgelandssykehusets mest sårbare fagområder vil bli
prioritert, som f.eks. psykisk helsevern og rus generelt, og barne- og ungdomspsykiatri spesielt.

3 Bygningsmasse psykisk helsevern
Denne kartleggingen er gjelder kun faglige krav til døgntilbudet for psykisk helsevern for
voksne, barn og unge.

Vi ber Helgelandssykehuset om å vurdere i hvilken grad de fysiske forholdene er egnet til å:
• Minimere institusjonsfølelsen, fremme mestring og skape trygghet hos pasientene
• Tilrettelegge for frivillighet og redusert bruk av tvang
• Gi bufferkapasitet ved høyt belegg
• Ivareta sikkerheten til pasienter og ansatte
• Fremme gode arbeidsforhold og arbeidsmiljø
• Tilby et differensiert døgntilbud, inkl. brukerstyrte senger.
• Ivareta akutt- og krisetjenester
Ved gjennomgang av de definerte punktene med områdesjefene konkluderes det med at de
fysiske forholdene ikke er til hinder for punktene over, bortsett fra at vi ikke kan si at vi har
bufferkapasitet ved høyt belegg.

I tillegg ber vi om en kort beskrivelse av bygningsmassens:
• Nærhet og tilgang til somatiske undersøkelser
• Personvern, eks. slik at besøkende og pasienter ved poliklinikk ikke kan komme inn
på døgnavdelinger
• Fleksibilitet, mulighet til å bruke pasientrom til samtale eller møter
• Tilgang på uteareal
• Ivareta familie- og nettverksarbeid, herunder også besøk under innleggelse
• Ivareta barn som pårørende (inkl. søsken)
Med utgangspunkt i dagens drift og behov er Helgelandssykehusets bygningsmasse
tilfredsstillende i henhold til nevnte faglige krav.
Eksisterende bygningsmasse i Helgelandssykehuset fyller formelle krav til drift, men vi ser at noen
lokaler er mindre godt egnet for å ivareta konfidensialitetshensyn for pasienter som mottas til for
eksempel ambulant akutteam, og eventuelt må innlegges på tvang.
For besøkende og polikliniske pasienter er det relativt lett å komme inn på døgnavdelingene, her er
det en avveining av flere hensyn.
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En har forsøkt å legge så godt til rette som mulig med de arealer som er til disposisjon. Andre
konkrete tiltak er ikke planlagt p.t.
For virksomheten innen psykisk helsevern og rus i Brønnøysund er denne tatt med i prosjektet for
opprettelse av DMS der. På denne måten kan det bli etablert nye lokaler for Psykiatrisk Senter Ytre
Helgeland i Brønnøysund.

4 Kompetansekrav psykisk helsevern for barn og unge
Alle lokale barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i Helse Nord skal ha kompetanse på
utredning og kunnskapsbasert behandling av de vanligste psykiske lidelser, samt
behandling av mer lavfrekvente lidelser i samarbeid med spesialiserte enheter.

Alle lokale BUP skal ha et tilbud for:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moderat til alvorlig depresjon
Selvskading

Moderat til alvorlig angst

Utredning av tvangslidelser
Utredning av ADHD

Behandling av ADHD-pasienter med alvorlig nedsatt funksjon

PTSD og andre alvorlige reaksjoner på traumer, kriser og katastrofer
Moderat til alvorlig atferdsvanske

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og autismespektertilstander
Utredning og behandling av psykiske lidelser hos barn fra sped- og
småbarnsalder
Tourettes syndrom
Alvorlige psykiske symptomer sekundært til somatisk sykdom

I tillegg forutsettes kompetanse i å identifisere og starte behandling av lett til moderat:
•
•
•
•

Bipolar lidelse

Psykoselidelser

Spiseforstyrrelser

Rus- og avhengighetslidelser

BUP må også ha kompetanse i:
•
•
•

Å vurdere selvmords- og voldsrisiko usikker
Familie- og pårørendearbeid
Nettverksarbeid
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•
•

Å vite hvilke aktører og tjenester som finnes utover eget tilbud

Å vurdere og behandle psykiske lidelser hos barn og unge under barnevernets
omsorg
• Å utrede og behandle barn og unge med samtidig psykisk utviklingshemming
Helgelandssykehusets BUP-er tilfredsstiller i hovedsak de faglige kravene fra utviklingsplanen.
Når det gjelder utredning og behandling av psykiske lidelser hos spebarn er denne
kompetansen under oppbygging. Det samme gjelder voldsrisikovurdering, vi vurderer at vi
har god kompetanse på vurdering av selvmordsrisiko. Forekomst av psykoser er sjelden og her
er det vanskelig å få «mengdetrening» på området. Vi må også bygge opp bedre kompetanse
på rus- og avhengighetslidelser. I utarbeiding av kompetanseplaner må vi også her legge
utviklingsplanens prioriterte områder til grunn. AAT i foretaket har ikke særskilt kompetanse
på barn og unge. AAT bistår i enkelte tilfeller vedrørende eldre ungdommer. Øvrige
akuttvurderinger gjøres av BUP. Da Helgelandssykehuset vedtok å opprette AAT ble det samtidig
besluttet at tilbudet skulle gjelde for personer fra 18 år og opp. Særskilt kompetanse på barn og unge
har derfor så langt ikke vært prioritert.

4.1 Spisskompetanse i psykisk helsevern for barn og unge
Innleggelse i døgnavdeling skal iverksettes når det ikke kan gis et tilfredsstillende poliklinisk
tilbud, vurdert ut fra ressurser og kompetanse. Lavfrekvente lidelser har behov for et større
opptaksområde for å bygge opp tilstrekkelig fagkompetanse. Slik spisskompetanse kan samles
i noen fagmiljø i regionen.
Områder som krever spisskompetanse er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nevropsykologisk funksjonskartlegging

Pasienter i alvorlig selvmordsfare som trenger behandling i døgnenhet

Alvorlig psykoselidelse og bipolaritet som trenger behandling i døgnenhet

Utredning og behandling av gjennomgripende utviklingsforstyrrelse med alvorlig
komorbiditet
Behandling av tvangslidelser
Alvorlig spiseforstyrrelse

Utredning og behandling av spedbarn med alvorlig funksjonstap

Utredning og behandling av alvorlig funksjonstap grunnet traumer,
langvarig omsorgssvikt og personlighetsforstyrrelser
Unge overgripere

Helgelandssykehuset har nevropsykologisk poliklinikk med flere spesialister og
forskningsaktivitet. Nevropsykologiske utredninger er funksjonsfordelt til Nevropsykologisk
poliklinikk.
9
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Flere av de ovenfor beskrevne punktene er funksjonsfordelt til andre foretak, og der har vi ikke
bygd opp egen spisskompetanse. Utredning og behandling av spebarn med alvorlig
funksjonstap behandles erfaringsmessig ved Nordlandssykehuset.
Når det gjelder spisskompetanse ifht problemstillinger knyttet til unge overgripere har
foretaket noe kompetanse, men ikke fordelt på alle steder. Det er en problemstilling som ikke
er så hyppig forekommende og på den måten vanskelig å ha mye spisskompetanse på. Det er
ikke avklart hvordan dette skal ivaretas internt.
På samme vis som innen psykisk helsevern for voksne må det også innen psykisk helsevern for
barn og unge diskuteres og avklares hvordan behandling av sjeldne tilstander og
spisskompetanse skal arbeide med framover.
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4.2 Oversikt over ansatte i psykisk helsevern for barn og unge
Fagpersoner
Psykologspesialister

Psykologer i spesialisering i barneog ungdomspsykologi
Leger med spesialisering i barneog ungdomspsykiatri

Leger i spesialisering
3-årig høgskoleutdanning
Sykepleiere med videreutdanning
Annet

Mo
6

0,25

1

1 (voksenpsyk)
6

Sandnessjøen
1
1

5

1 psykolog

Brønnøysund
0,6

Mosjøen
6,4

0,3

0,35

2

4

3

18
4

Det foregår kontinuerlig arbeid for å rekruttere spesielt leger. I tillegg er det stort fokus og
tilrettelegging for å utdanne psykologspesialister.
Det vil bli tilsatt en prosjektmedarbeider som skal arbeide med foretakets rekrutteringsstrategi. Dette
er et prosjekt som er beregnet å vare i to år. Helgelandssykehusets mest sårbare fagområder vil bli
prioritert, som f.eks. psykisk helsevern og rus generelt, og barne- og ungdomspsykiatri spesielt

5 Kompetansekrav TSB
Alle DPS i Helse Nord skal ha kompetanse på utredning og kunnskapsbasert behandling av de
vanligste rus- og avhengighetslidelsene, samt behandling av mer lavfrekvente lidelser i
samarbeid med spesialiserte enheter. Behandlingen skal ta utgangspunkt i pasientens
ressurser, familie og nettverk. DPS skal ha:
• Behandlingsansvar for pasienter med nyoppdaget, uavklart og/eller milde til
moderate rusproblem med mild til moderat samtidig psykisk lidelse
• Utredning og behandling av patologisk spilleavhengighet
•
•
•
•
•
•
•

Utredning og behandling av bruk av doping/anabole steroider

Kunnskap om virkning og effekt av ulike rusmidlers innvirkning på kognisjon,
psykisk, fysisk og sosial helse
Utredningskompetanse om milde til moderate ruslidelser og psykiske lidelser.
Kompetanse om milde til moderate affektive lidelser og angstlidelser,
personlighetsforstyrrelser, symptomer på psykose, OCD, traume og ADHD.
Kunnskap om recovery-baserte tilnærminger
Kompetanse på tilbakefallsforebygging
Kompetanse på motiverende intervju

Helgelandssykehuset har et tilfredsstillende faglig tilbud i henhold til oversikten over.
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Helgelandssykehuset har ikke etablert felles rutiner for å gi tilsyn til pasienter i somatikken som har
behov for TSB-kompetanse. Det vil arbeides med å etablere rutiner innen somatisk virksomhet for å
avdekke behov for oppfølging fra TSB, og etablere forpliktende samarbeidsrutiner mellom somatikk
og TSB/PHV. Det foregår likevel utstrakt samarbeid mellom TSB og somatikk i enkeltsaker.

5.1 Spisskompetanse TSB
I Helse Nord tilbys spisskompetanse i TSB ved poliklinikker og døgnenheter. Egne døgntilbud
for TSB er nødvendig for å kartlegge uavklarte tilstander og gi behandling som ikke kan
gjennomføres poliklinisk eller ved lokale DPS.
Områder som krever spisskompetanse er:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nevropsykologisk funksjonskartlegging
Avrusning, nedtrapping og stabilisering
Forebyggende familiebehandling

Kortvarig stabilisering og behandling (4-6 uker)

Behandling av pasienter med ruslidelser som har behov for innleggelser utover 4-6
uker
Pasienter innlagt etter helse- og omsorgsloven § 10-2
Pasienter innlagt etter helse- og omsorgsloven § 10-3
Behandling av gravide med ruslidelser

Inntaksvurdering/oppstart av legemiddelassistert rehabilitering og bytte av

substitusjonsmedikament (switch)

• Pasienter med ruslidelser og samtidig nedsatt kognitivt funksjonsnivå
Pasienter innlagt med behov for tvangstiltak skal ikke innlegges i Helgelandssykehuset. Vi har
hatt gravide innlagt som ikke har vært under tvangstiltak. Når det gjelder forebyggende
familiebehandling er nok dette noe som ikke har vært prioritert til nå. For øvrig mener vi at
foretaket har tilfredsstillende kompetanse.
Helgelandssykehuset har etablert eget LAR-tilbud med egne kontorer i sentrum av Mo i Rana,
samt lokale LAR-konsulenter i de øvrige byene. Av hensyn til brukerne ble det vektlagt å legge
tilbudet sentralt slik at det var enkelt å nå kommunikasjonsmessig, i tillegg til at det av hensyn
til øvrige ruspasienter var problematisk å etablere dette i eksisterende lokaler.
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5.2 Oversikt over ansatte i TSB
Fagpersoner
Psykologspesialister

Psykologer i spesialisering i barneog ungdomspsykologi
Leger med spesialisering i rus- og
avhengighetsmedisin
Leger i spesialisering
3-årig høgskoleutdanning
Sykepleiere med videreutdanning
Annet

Mo
1

1

Sandnessjøen

Brønnøysund

Mosjøen

1

2,5

2,5
1

1
20
3
4 miljøarbeidere

0,5 lege

Avdelingen er søkt godkjent som utdanningsinstitusjon for rus- og avhengighetsmedisin.
Ressurser tilsvarende 1 LIS er satt av, og rekruttering vil skje så snart avdelingen har fått sin
formelle godkjenning.
God legedekning er viktig innenfor TSB-området slik at pasientenes sammensatte helsetilstand
kan utredes og behandles.
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Møtedato: 11. mai 2017
Arkivnr.:

Sak 32-2017

Saksbehandler/telefon:
Tor-Arne Haug 90874910

Sted/Dato:
Bodø, 4.5.2017

Samisk Helsepark - idé- og konseptrapport med
plan for byggestart

Formål
Styret i Helse Nord RHF vil i styremøte 23. mai 2017 behandle idé- og
konseptfaserapport for Finnmarkssykehuset (FIN) Samisk Helsepark. Styret vil i denne
saken inviteres til å godkjenne idé- og konseptfaserapporten og iverksette bygging.
Regionalt brukerutvalg inviteres i denne saken til å uttale seg om idé- og konseptfaserapporten for Samisk Helsepark.

Styret i Finnmarkssykehuset HF behandlet saken 26. april 2017, og fattet følgende
vedtak (jfr. sak 34/2017, foreløpig protokoll):

1. Styret i Finnmarkssykehuset HF slutter seg til idé- og konseptfaserapporten for Samisk
Helsepark.
2. Styret vedtar at idé- og konseptfaserapporten for Samisk helsepark legges til grunn for
det videre arbeid i byggefasen.
a. Samisk Helsepark samlokaliseres med Finnmarksklinikken
b. Arealer til VPP 1 og APAT 2 legges inn i arealberegningen. Arealer justeres ned
med arealer som planlegges i Lakselv.
c. Arealer til behandlingsrom og kontorarbeidsplasser planlegges for størst mulig
fleksibel bruk/sambruk for å tilrettelegge for effektiv pasientbehandling.
d. Økonomiske ramme på 50 mill. kr. opprettholdes. Innenfor denne rammen skal
det sikres en usikkerhetsmargin på minst 15%
3. Styret ber om at idé- og konseptfaserapporten oversendes til Helse Nord RHF for
godkjenning.
Bakgrunn
Spesialistlegesenteret i Karasjok er en poliklinikk som er underlagt Klinikk Hammerfest.
Tilbudet er basert på enkelte faste spesialiteter og en del ambulante tjenester. Tilbudet
skal primært være for samiske pasienter fra de fem kommunene i samisk språkområde
(Kautokeino, Porsanger, Karasjok, Tana og Nesseby), men tar imot alle pasienter som
ønsker behandling her. I dag leier klinikken arealer til den somatiske virksomheten i
Karasjok. Finnmarkssykehuset skal bygge et bygg for somatisk virksomhet og
VPP/APAT i Samisk Helsepark.
1
2

VPP: Voksen-Psykiatrisk Poliklinikk
APAT: Akutt-Psykiatrisk Ambulerende Team
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Styret i Helse Nord RHF ga i møte 19. mai 2016 sak 61-2016 tilslutning til styringsdokument og mandat for idé- og konseptfase bygg for somatiske
spesialisthelsetjenester i Samisk helsepark, vedtatt av styret i FIN. I sak 61-2016 ble det
fattet følgende vedtak:
1. Styret i Helse Nord RHF gir sin tilslutning til mandatet for idé- og konseptfasen for
Samisk helsepark - bygg for somatiske spesialisthelsetjenester slik det fremgår av
styringsdokumentet.
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at samisk medbestemmelse og medvirkning
ivaretas ved utviklingen av tilbudet og organiseringen av Samisk helsepark.
3. Styret forutsetter at det videre arbeidet skjer i nært samarbeid med tillitsvalgte,
vernetjenesten og brukerutvalget i Finnmarkssykehuset HF.
4. Styret ber om at idé- og konseptrapporten med plan for oppstart av forprosjektet
legges frem for styret i Helse Nord RHF, når den er behandlet av styret i
Finnmarkssykehuset HF.
5. Styret ber adm. direktør om å søke en snarlig avklaring med Helse- og
omsorgsdepartementet i hva som legges i Oppdragsdokumentets krav om det
strategiske ansvaret for spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen i hele
landet.
Det er tidligere avsatt en investeringsramme på 40 mill. kr til prosjektet. I styresak 722016; Plan 2017-2020 - inkl. rullering av investeringsplanen 2017 vedtok styret å
styrke saken med 10 mill. kr., bl.a. for å ta høyde for prisstigning på 4 mill. kr. siden
forrige beslutningspunkt.

Det er tidligere besluttet å flytte VPP og APAT fra Lakselv til Karasjok uten at dette er
lagt inn i investeringsplanen. Det ble derfor lagt inn som en bestilling til prosjektet at
arealer til denne virksomheten skulle ivaretas innenfor en ramme på 6 mill. kr. Total
ramme for Samisk helsepark er på 50 mill. kr. inkludert en usikkerhetsmargin på minst
15 %.

Dimensjonering av tjenesten og vurdering av alternativer
Framskrivning av befolkning og aktivitet til 2030
Framskrivning av befolkningstall viser at befolkningen i disse områdene vil være
nedadgående og i beste fall stabilt. I aktivitetsframskrivningen er det lagt inn en økning
på 20 % fram mot 2030 innenfor somatiske tjenester for de tilbud som er etablert i
Karasjok i dag. I tillegg skal det planlegges for økt aktivitet innenfor øye og en eventuell
indremedisiner/kardiolog. Dette er også gjort for behandling innenfor voksenpsykiatri
(VPP), altså en økning på 20 %. Klinikk Psykisk Helsevern og rus vil fortsatt ha
poliklinikkdager i Lakselv. Behandlingsarealer i Samisk Helsepark skal justeres ned
tilsvarende.
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Nye tjenestetilbud
Finnmarkssykehuset HF har i dialog med Helse Nord RHF gjort avklaringer knyttet til
mandatets punkt 5) «Det skal legges til rette for oppbygging av øvrige nye
tjenestetilbud i samarbeid med Helse Nord».

I idé- og konseptfaserapporten legges det til grunn at den somatiske virksomheten som
drives i Karasjok i dag videreføres. Stillinger som skal ambulere ansettes i
Finnmarkssykehuset, Hammerfest og ambulerer til Karasjok.
Det er pasientgrunnlaget som er førende for aktiviteten og arealbehovet når Samisk
Helsepark bygges.

Det er en privat legehjemmel i kardiologi i Karasjok i dag som primært skal videreføres
som privat legehjemmel. Dersom det ikke lykkes å videreføre denne og den blir ledig, vil
Finnmarkssykehuset kunne søke om å gjøre den om til offentlig hjemmel. Det tas høyde
for en økning med en legehjemmel i kardiologi i arealberegningene. Dette arealet
planlegges slik at det kan brukes fleksibelt av andre spesialiteter.
Det er avklart med Helse Nord RHF at oppbygging av kompetansetjeneste i somatikken,
ikke inngår i mandatet for idé- og konseptfasen for Samisk Helsepark.
Kostnadsberegning
Idé- og konseptfaserapporten viser kostnadsrammen for de ulike alternativene:

I tillegg til å videreføre dagens tjenester i spesialistlegesenteret i Karasjok, skal det
planlegges arealer til LMS 3-tilbud, geriatrisk tilbud, en legehjemmel kardiologi, økt
ambulering innenfor allerede etablert fagområder samt økt ambulering for
øyespesialist.

I neste fase må det avklares hvilket tilbud det skal tilrettelegges for innenfor de ulike
fagområdene av hensyn til anskaffelse av utstyr. Det er lagt inn arealer til VPP og APAT.
Beregningen ovenfor viser at alternativ 4 ivaretar disse områdene med en kostnad på
50 mill. kr inkludert en usikkerhetsmargin. Dette konseptet forutsettes stor grad av
sambruk av arealer.
3

LMS: Lærings- og MestringsSenter

Møte i Regionalt brukerutvalg
11MAI2017 - saksdokumenter

side 161

Utarbeidet romprogram skal ivareta eksisterende somatisk virksomhet i Karasjok.

I tillegg kommer:
• LMS-tilbud til den samiske pasienten.
• Geriatrisk tilbud til den samiske pasienten, med oppbygging av geriatrisk
kompetanse og geriatrisk team.
• Arealer til ytterligere en indremedisiner og økt ambulering for øyespesialist og
andre spesialiteter.
• Fleksibel bruk av arealer.
• Sambruk av arealer på tvers av klinikker.
• Arealer til APAT og VPP som flyttes fra Lakselv til Karasjok, justert for arealer som
opprettholdes i Lakselv.

Idé- og konseptfaserapporten viser at det mest økonomisk fordelaktige alternativet for
plassering på tomten er et tilbygg mot vest.
Basert på romprogrammet er det gjort analyser av areal og kostnader i form av
programskisser og mer teoretiske analyser som angir at prosjektet er realiserbart
innenfor rammen på 50 mill. kr. inkludert en usikkerhetsmargin på minimum 15 %.

Vurdering av prosjektets innhold og den økonomiske rammen gjør at prosjektet
anbefaler at møterom på tvers av klinikkene ivaretas i en av de eksisterende
paviljongene. Dette gir rom for at all pasientbehandling kan skje inne i nytt bygg, og alle
ansatte får arbeidsplasser inne i nytt bygg.

Detaljprosjektering og byggefase
Samisk Helsepark er et relativt lite byggeprosjekt. Det anbefales derfor at prosjektet går
direkte inn i en byggefase med hovedfokus på samspill og forhandling, dvs. at
forprosjektfasen utgår.
Byggefase

Workshop / Brukermedvirkning
Utarbeidelse av Totalentrepriseforespørsel
Anbudsfase
Evaluering og forhandlingsfase
Samhandling 1 – Optimalisering av prosjektet
Samhandling 2 - Detaljprosjekt og bygging
Overtakelse 1
Utstyrsmontering
Funksjonstesting og prøvedrift
Overtakelse ferdig bygg

Det gjennomføres en workshop med brukerne innenfor somatikk og psykisk helsevern
og rus med særlig fokus på sambruk av arealer, for å sikre at fleksibel bruk av arealer er
mulig. Sykehusbygg HF vil ivareta prosessen knyttet til workshopen.
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Anbuds- og forhandlingsfasen etterfølges av samspill mellom prosjekt, entreprenør og
brukere. Samspill er viktig for å sikre at lokalene blir hensiktsmessige, men også at
prosjektet overholder den økonomiske rammen på 50 mill. kr. Det er også av stor
viktighet å ha dialog ad. byggetrinn 2, døgnplasser for å sikre sambruk og effektiv
utnyttelse av fellesarealer og tekniske anlegg.
Målet er å iverksette byggestart senest oktober 2017.

Risikovurdering
Det er knyttet en risiko til hvorvidt prosjektet har ivaretatt alle arealbehov. Gjennom en
workshop/arbeidsmøte tidlig i neste fase, er målet å redusere risikoen gjennom å
kvalitetssikre romprogram før prosjektet realiseres. Etter dette fastsettes de endelige
prinsipper for løsning og valg av konsept. Resultatet av arbeidsmøtet blir en viktig
premissgiver for anbudsprosessen.
Det er knyttet risiko til om kostnadsbildet er riktig vurdert. Selv om det i prosjektet er
gjort en analyse og kvalitetssikring av kvadratmeterkostnaden, vil det alltid være
usikkerhet inntil anbud foreligger.
Fremdrift og oppstart på byggeplass er en risiko på grunn av stram tidsfrist, og kan i
verste fall bidra til å fordyre prosjektet.
Budsjett/finansiering
Det er satt av 50 mill. kr. inkludert en usikkerhetsmargin, utstyr og internt arbeid.

Medbestemmelse
Finnmarkssykehuset har gjennomført flere møter med prosjektgruppen, medvirkningsgruppe 1) kliniske funksjoner somatiske tjenester, og medvirkningsgruppe 2) Ikke
medisinsk service/eiendom. Møtene har stort sett vært gjennomført samlet for alle tre
gruppene.

I tillegg har prosjektgruppen hatt egne møter. I prosjektgruppen og de to
medvirkningsgruppene deltar tillitsvalgte og verneombud. Styringsgruppen for
prosjektet er Styringsgruppen for bygge- og utviklingsprosjekter i Finnmarkssykehuset.
Her deltar representanter fra brukerutvalget, representanter fra kommunene utpekt av
OSO, foretakstillitsvalgte og foretaksverneombud, i tillegg ledere fra foretaksledelsen.
Konserntillitsvalgte/-verneombud drøfter saken 9. mai 2017. Innhold i saksfremlegg er
i samsvar med dette dokument.
Adm. direktørs vurdering
Adm. direktør i Helse Nord RHF, slutter seg til Finnmarkssykehusets sin vurdering om
at det er gjort et godt arbeid i å vurdere ulike løsningsalternativer, og at en fleksibel
bruk av arealene er hensiktsmessig.
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I tillegg til å se på ulike løsninger for somatisk aktivitet, har prosjektet også vurdert
ulike alternativer for også å ivareta arealer for VPP og APAT som skal flyttes fra Lakselv
til Karasjok. I det videre arbeidet må det finnes gode løsninger for økt fleksibilitet og
sambruk slik at behandlingsrommene ikke blir begrensningen for andre spesialiteter i
fremtiden.
Adm. direktør er enig i at å benytte en av paviljongene til møterom for å gjøre plass til
all pasientbehandling og personell inne i nytt bygg, er den beste løsningen.

Det er lagt inn i overkant av 15 % usikkerhet i kostnadsestimatene. FIN har utfordringer
knyttet til fremtidig økonomisk bærekraft på grunn av store investeringsprosjekter. Det
er derfor nødvendig å sikre usikkerhetsmarginen slik at investeringsrammen på 50 mill.
kr. overholdes.

Adm. direktør anbefaler overfor styret at byggestart iverksettes senest innen oktober
2017.
Forslag til vedtak:
1.
2.
3.

Regionalt brukerutvalg tar idé- og konseptfaserapporten for Finnmarkssykehuset
Samisk Helsepark til orientering.
Regionalt brukerutvalg er enige i snarest mulig byggestart, senest innen oktober
2017, i tråd med alternativ 4 og oppsatt byggefase i saksfremlegget.

Regionalt brukerutvalg oppfordrer til at det videre arbeid med Samisk Helsepark
gjennomføres i tett samarbeid med brukerorganisasjoner, herunder deltakelse fra
samiske organisasjoner.

Bodø, den 4. mai 2017
Lars Vorland
Adm. direktør
Vedlegg:
1) Finnmarkssykehuset HF styresak 34/2017 Idé- og konseptfase Samisk Helsepark
2) Idé- og konseptfaserapport Samisk Helsepark
3) Skissetegninger Samisk Helsepark
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Styremøte i Finnmarkssykehuset HF
Arkivnr.:
2016/217

Saksbeh/tlf:
Espen Suhr/90540820

Sted/Dato:
Alta, 11.04.2017

Saksnummer 34/2017
Saksansvarlig:
Møtedato:

Prosjektsjef Lill-Gunn Kivijervi
26.april 2017

Ide- og konseptfaserapport Samisk Helsepark
Ingress: Saken er ide- og konseptfaserapport for Samisk Helsepark, basert på
framskrivning av befolkning og dimensjonering av arealer til Samisk Helsepark.
Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak:
1. Styret i Finnmarkssykehuset HF slutter seg til ide- og konseptfaserapporten for
Samisk Helsepark.
2. Styret vedtar at ide- og konseptfaserapporten for Samisk helsepark legges til grunn
for det videre arbeid i byggefasen.
a. Samisk Helsepark samlokaliseres med Finnmarksklinikken
b. Arealer til VPP og APAT legges inn i arealberegningen. Arealer justeres ned
med arealer som planlegges i Lakselv.
c. Arealer til behandlingsrom og kontorarbeidsplasser planlegges for størst
mulig fleksibel bruk/sambruk.
d. Økonomiske ramme på 50 mill. kr. opprettholdes. Innenfor denne rammen
skal det sikres en usikkerhetsmargin på minst 15%
3. Styret ber om at ide- og konseptfaserapporten oversendes til Helse Nord RHF for
godkjenning.
Eva Håheim Pedersen
Administrerende direktør
Vedlegg:
Saksfremlegg ide- og konseptfaserapport
Ide- og konseptfaserapport Samisk Helsepark m/vedlegg

Finnmarkssykehuset HF
Sykehusveien 35
9613 Hammerfest

Besøksadresse:
Sykehusveien 35
9613 Hammerfest
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Ide- og konseptfaserapport Samisk Helsepark
Saksbehandler: Prosjektleder Espen Suhr
Møtedato:
26. april 2017

1. Bakgrunn
Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtok i møte 15. mai 2016 sak 44-2016, styringsdokument og mandat for idé- og konseptfase bygg for somatiske spesialisthelsetjenester
i Samisk helsepark. Det er avsatt en investeringsramme på 40 mill. kr pluss 4 mill. kr. i
priskompensasjon, totalt 44 mill. kr. til den somatiske delen av Samisk Helsepark. Det er
tidligere besluttet å flytte VPP og APAT fra Lakselv til Karasjok uten at dette er lagt inn i
investeringsplanen, det ble derfor lagt inn som en bestilling til prosjektet at arealer til
denne virksomheten skulle ivaretas innenfor en ramme på 6 mill. kr. Total ramme for
Samisk helsepark er på 50 mill. kr. inkludert en usikkerhetsmargin på minst 15%.

2. Vurdering
Spesialistlegesenteret i Karasjok er en poliklinikk som er underlagt Klinikk Hammerfest.
Tilbudet er basert på enkelte faste spesialiteter og en del ambulante tjenester. Tilbudet
skal primært være for samiske pasienter fra de fem kommunene i samisk språkområde
(Kautokeino, Porsanger, Karasjok, Tana og Nesseby), men tar imot alle pasienter som
ønsker behandling her. I dag leier klinikken arealer til den somatiske virksomheten i
Karasjok. Finnmarkssykehuset skal bygge et bygg for somatisk virksomhet og
VPP/APAT i Samisk helsepark.
Framskrivning av befolkning og aktivitet til 2030
Framskrivning av befolkningstall viser at befolkningen i disse områdene vil være
nedadgående og i beste fall stabilt. I aktivitetsframskrivningen er det lagt inn en økning
på 20% fram mot 2030 innenfor somatiske tjenester for de tilbud som er etablert i
Karasjok i dag. I tillegg skal det planlegges for økt aktivitet innenfor øye og en eventuell
indremedisiner/kardiolog. Dette er også gjort for behandling innenfor voksenpsykiatri
(VPP), altså en økning på 20%. Klinikk Psykisk Helsevern og rus vil fortsatt ha
poliklinikkdager i Lakselv. Behandlingsarealer i Samisk Helsepark skal justeres ned
tilsvarende.
Nye tjenestetilbud
Finnmarkssykehuset HF har i dialog med Helse Nord RHF FIN gjort avklaringer knyttet
til mandatets punkt 5) «Det skal legges til rette for oppbygging av øvrige nye tjenestetilbud i
samarbeid med Helse Nord». I ide- og konseptfaserapporten legges det til grunn at den
somatiske virksomheten som drives i Karasjok i dag videreføres. Stillinger som skal
ambulere ansettes i Finnmarkssykehuset, Hammerfest og ambulerer til Karasjok. Det er
pasientgrunnlaget som er førende for aktiviteten og arealbehovet når Samisk Helsepark
bygges. Det er en privat legehjemmel i kardiologi i Karasjok i dag som primært skal
videreføres som privat legehjemmel. Dersom det ikke lykkes å videreføre denne og den
blir ledig, vil Finnmarkssykehuset kunne søke om å gjøre den om til offentlig hjemmel.

Finnmarkssykehuset HF
Sykehusveien 35
9613 Hammerfest

Besøksadresse:
Sykehusveien 35
9613 Hammerfest
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Det tas høyde for en økning med en legehjemmel i kardiologi i arealberegningene. Dette
arealet planlegges slik at det kan brukes fleksibelt av andre spesialiteter. Når det gjelder
oppbygging av kompetansetjeneste somatikken så er det avklart med Helse Nord at
dette ikke inngår i mandatet for ide- og konseptfasen for Samisk Helsepark.
Kostnadsberegning
Ide- og konseptfaserapporten viser kostnadsrammen for de ulike utbyggingsalternativene:

I tillegg til å videreføre dagens tjenester i spesialistlegesenteret i Karasjok skal det
planlegges arealer til LMS-tilbud, geriatrisk tilbud, en legehjemmel kardiologi, økt
ambulering innenfor allerede etablert fagområder samt økt ambulering for øyespesialist.
I neste fase må det avklares hvilket tilbud det skal tilrettelegges for innenfor de ulike
fagområdene. Dette av hensyn til anskaffelse av utstyr. Det er lagt inn arealer til VPP og
APAT. Beregningen ovenfor viser at alternativ 4 ivaretar disse områdene med en
kostnad på 50 mill. kr inkludert en usikkerhetsmargin. Dette konseptet forutsettes stor
grad av sambruk av arealer.
Rom programmet som er utarbeidet skal ivareta:
o Eksisterende somatisk virksomhet i Karasjok. I tillegg kommer:
o LMS-tilbud til den samiske pasienten
o Geriatrisk tilbud til den samiske pasienten, med oppbygging av geriatrisk
kompetanse og geriatrisk team.
o Arealer til ytterligere en indremedisiner og økt ambulering for øyespesialist og
andre spesialiteter.
o Fleksibel bruk av arealer
o Sambruk av arealer på tvers av klinikker
o Arealer til APAT og VPP som flyttes fra Lakselv til Karasjok, justert for arealer
som opprettholdes i Lakselv.
Ide- og konseptfaserapporten viser gjennom en alternativs vurdering at det mest
økonomisk fordelaktige alternativet for plassering på tomten, er et tilbygg mot vest.
Basert på romprogrammet er det gjort analyser av areal og kostnader i form av
programskisser og mer teoretiske analyser som angir at prosjektet er realiserbart
innenfor rammen på kr. 50 mill. kr. inkludert en usikkerhetsmargin på minimum 15%.

Finnmarkssykehuset HF
Sykehusveien 35
9613 Hammerfest

Besøksadresse:
Sykehusveien 35
9613 Hammerfest
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Vurdering av prosjektets innhold og den økonomiske rammen gjør at prosjektet
anbefaler at møterom på tvers av klinikkene ivaretas i en av de eksisterende
paviljongene. Dette gir rom for at all pasientbehandling kan skje inne i nytt bygg, og alle
ansatte får arbeidsplasser inne i nytt bygg.
Veien videre
Samisk Helsepark er et relativt lite byggeprosjekt. Det anbefales derfor at prosjektet går
dirkete inn i en byggefase med hovedfokus på samspill og forhandling, dvs at
forprosjektfasen utgår.
Byggefase
Workshop / Brukermedvirkning
Utarbeidelse av Totalentrepriseforespørsel
Anbudsfase
Evaluering og forhandlingsfase
Samhandling 1 – Optimalisering av prosjektet
Samhandling 2 - Detaljprosj. og bygging
Overtakelse 1
Utstyrsmontering
Funksjonstesting og prøvedrift
Overtakelse ferdig bygg

Det gjennomføres en workshop med brukerne innenfor somatikk og psykisk helsevern
og rus med særlig fokus på sambruk av arealer, for å sikre at fleksibel bruk av arealer er
mulig. Sykehusbygg HF vil ivareta prosessen knyttet til workshopen.
Anbuds- og forhandlingsfasen etterfølges av samspill mellom prosjekt, entreprenør og
brukere. Samspill er viktig for å sikre at lokalene blir hensiktsmessige, men også at
prosjektet overholder den økonomiske rammen på 50 mill. kr. Det er også av stor
viktighet å ha dialog med byggetrinn 2, døgnplasser for å sikre sambruk og effektiv
utnyttelse av fellesarealer og tekniske anlegg.
Målet er å iverksette byggestart senest oktober 2017.

3. Risikovurdering
Det er knyttet en risiko til at prosjektet ikke har ivaretatt alle arealbehov. Gjennom en
workshop tidlig i neste fase er målet å redusere risikoen gjennom å kvalitetssikre
romprogram før prosjektet realiseres. Etter workshopen fastsettes de endelige
prinsipper for løsning og valg av konsept. Resultatet av Workshopen vil være en viktig
premissgiver for anbudsprosessen.
Det er knyttet risiko til om kostnadsbildet er riktig vurdert. Selv om det i prosjektet er
gjort en analyse og kvalitetssikring av kvadratmeterkostnaden vil det alltid være
usikkerhet inntil anbud foreligger.
Finnmarkssykehuset HF
Sykehusveien 35
9613 Hammerfest

Besøksadresse:
Sykehusveien 35
9613 Hammerfest
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Fremdrift og oppstart på byggeplass er en risiko på grunn av stram tidsfrist, og kan
bidra til å fordyre prosjektet.

4. Budsjett/finansiering
Det er satt av NOK 50 mill. kr. inkludert en usikkerhetsmargin, utstyr og internt arbeid.

5. Medbestemmelse
Det har vært gjennomført flere møter med prosjektgruppen, medvirkningsgruppe 1
kliniske funksjoner somatiske tjenester og medvirkningsgruppe 2 Ikke medisinsk
service/eiendom. Møtene har stort sett vært gjennomført samlet for alle tre gruppene. I
tillegg har prosjektgruppen hatt egne møter. I prosjektgruppen og de to
medvirkningsgruppene deltar tillitsvalgte og verneombud. Styringsgruppen for
prosjektet er Styringsgruppen for bygge- og utviklingsprosjekter i FIN, her deltar
brukere fra brukerutvalget, representanter fra kommunene utpekt av OSO,
foretakstillitsvalgte og foretaksverneombud i tillegg til ledere fra foretaksledelsen.

6. Direktørens vurdering
Det er gjort et godt arbeid i å vurdere ulike løsningsalternativer, og vurderingen mellom
en konvensjonell løsning og fleksibel løsning er godt beskrevet. Prosjektet har i tillegg til
å se på ulike løsninger for somatisk aktivitet også tatt inn over seg ulike alternativer for
også ivareta arealer for VPP og APAT som skal flyttes fra Lakselv til Karasjok. Det vil
være viktig i det videre arbeidet å finne gode løsninger for økt fleksibilitet og sambruk
slik at behandlingsrommene ikke blir begrensningen for andre spesialiteter i fremtiden.
På bakgrunn av det som fremkommer i ide- og konseptfaserapporten vurderer
direktøren at prosjektets forslag om å benytte en av paviljongene til møterom for å gjøre
plass til all pasientbehandling og personell inne i nytt bygg, er den beste løsningen. Det
er lagt inn i overkant av 15% usikkerhet i prosjektet. Finnmarkssykehuset har
utfordringer knyttet den fremtidige bærekraften på grunn av store
investeringsprosjekter, det er derfor nødvendig å sikre usikkerhetsmarginen slik at den
er tilstrekkelig til at investeringsrammen på 50 mill. kr. overholdes.
Vedlegg
- Ide- og konseptfaserapport samisk Helsepark m/vedlegg

Finnmarkssykehuset HF
Sykehusveien 35
9613 Hammerfest

Besøksadresse:
Sykehusveien 35
9613 Hammerfest
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Idé- og konseptrapport.
Bygg for
Samisk helsepark

Dato: 11.04.2017
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1. Ordliste/forkortelse
PHR
Styringsdokument

Psykisk helsevern og rus
Styringsdokument for idé- og konseptfase fot bygg somatiske
spesialisthelsetjenester i Samisk helsepark
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2. Sammendrag
Rammen for bygg til somatiske helsetjenester er satt til 40 mill. kr (2012 kroner). Etter
indeksregulering av dette til 44 mill. kr. ble den totale rammen for Samisk Helsepark utvidet
til 50 mill. kr. Det er ikke satt av midler til flytting av VPP og APAT fra Lakselv til Karasjok, og
det er derfor nødvendig at prosjektet utreder muligheten til å løse fellesarealer og arealer til
APAT og VPP innenfor investeringsrammen på 50 mill. kr.
I planleggingen er det lagt opp til en brutto/nettofaktor på 1,8. Litt avhengig av hvilket prinsipp
for planløsning som velges vil det faktiske forhold B/N variere. Ved en løsning hvor det kun er
en korridor vil sannsynligvis B/N faktoren være ca 1,6, men ved en sentral kjerne med 2
korridorer kan det se ut til at B/N faktoren vil være ca 1,8. Det er lagt til grunn en arealkostnad
på kr. 45.000,-. En kvalitetskontroll av denne kostnaden basert på faktiske priser viser at det
nok er et riktig nivå å legge seg på. Da er det lagt til grunn 20% usikkerhetsmargin og en B/Nfaktor på 1,8.
Vurderinger av kostnader knyttet til om det skal planlegges etter en konvensjonell løsning eller
ikke utgjør ikke noen stor kostnadsmessig forskjell. Arealforskjellen mellom modellen er på ca
2 – 2,5% i favør av en fleksibel løsning. Kostnadsmessig utgjør dette ca Kr. 1,6 mill.
Overordnet viser analyser følgende fordeling av kostnader mht funksjoner.
Overordnede analyser av areal vs kostnad

Nettoareal Bruttoareal Kalkulert kostnad

Kun møtesenter/møterom
Kun kontorarbeidsplasser
Sum kontorarbeidsplasser og møtesenter/møterom
Underøkelse og behandling
Totalsum inklusive alle funksjoner
Totalsum eks. møtesenter/møterom

90
211
301
416
717
627

162
380
542
749
1 291
1 129

kr
kr
kr
kr
kr
kr

7 300 000,00
17 100 000,00
24 400 000,00
33 700 000,00
58 100 000,00
50 800 000,00

I kostnaden for undersøkelse og behandling er det medtatt arealer til garderober og alle andre
sekundære rom.
I kostnaden for Kontorarbeidsplasser og møterom er kopi, merkantil og kontorer medtatt for
samtlige funksjoner. Det er også lagt inn arealer for ledergruppen til Døgn enheten.
En analyse av forskjellige utbyggingsalternativer gir litt forskjellige utslag, men møtesenter er
det som gir størst utslag i kostnad uansett hvordan vi setter sammen de øvrige arealer.
Nedenstående tabell gir en oversikt over hvilke elementer som er kostnadsdrivende i
prosjektet.
Alternativ
Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ 3
Alternativ 4
Alternativ 5
Alternativ 6
Alternativ 7

Innhold
Nettoareal Bruttoareal Kalkulert kostnad
Somatikk, LMS, Geriatri
534,00
961,20 kr 43 300 000,00
Somatikk, LMS, Geriatri og VPP
588,00
1 058,40 kr 47 600 000,00
Somatikk, LMS, Geriatri, VPP og APAT
602,00
1 083,60 kr 48 800 000,00
Somatikk, LMS, Geriatri, VPP, APAT og Ledelse Døgn
629,00
1 132,20 kr 50 900 000,00
Somatikk, LMS, Geriatri, VPP, APAT og Ledelse Døgn eks Øye
607,00
1 092,60 kr 49 200 000,00
Somatikk, LMS, Geriatri, VPP og Møtesenter
678,00
1 220,40 kr 54 900 000,00
Somatikk, LMS, Geriatri, VPP, APAT, Møtesenter og Ledelse Døgn
719,00
1 294,20 kr 58 200 000,00
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Med dette som bakgrunn er prosjektets vurdering at opprinnelig plan om at ledelsen for Døgn
og APAT skal være i eksisterende paviljonger bør revurderes. Etter prosjektets vurdering vil
det være fornuftig å planlegge med at alle arbeidsplasser bør være i hovedbygget og at
møtesenteret/møterom flyttes ut i en av paviljongene. Kostnad for ombygging vil være
omtrent lik. Fordelen er at alt av personell er samlet på et sted. Så vurderes det at alle andre
alternativer kan gjennomføres innenfor angitt ramme på Kr. 50 mill.
Kostnad for møtesenter er kalkulert til å være Kr. 7,3 mill.

3. Hovedkonklusjon og anbefaling
Somatikk, VPP/APAT og ledelsen for døgnenheten anbefales plassert i nybygg og en av
paviljongene anbefales bygd om til møterom. Med bakgrunn i analyser og tilhørende
programskisser vurderes dette mulig å gjennomføre innenfor et budsjett på Kr. 50,0 mill. Det
er da satt av et budsjett til utstyr på Kr. 4,4 mill.
Alternativ 2, Tilbygg til Finnmarksklinikken mot vest, er anbefalt å jobbe videre med for
planlegging av endelig løsning. I vurderingen er det utarbeidet noen grove programskisser som
angir noen mulige prinsipper for løsning.

Tomtevalget bidrar til at det vil være naturlig å bygge en sokkeletasje som må og bør utnyttes
både til sekundære- og primære arealer.
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Analysen av romprogram viser at det er ca 2-2,5% forskjell i areal mellom et konvensjonell
konsept og et mere fleksibelt og fremtidsrettet konsept. Uavhengig av modell ser det ut til at
det riktig å gjøre noen overordnede vurderinger mht strategisk lokalisering av personell og
møterom. Analysene viser at det vil være fornuftig å flytte alt av personell inn i hovedbygget,
både APAT og ledelsen for Døgnenheten og bygge om en paviljong til møtesenter/møterom.
Møtesenteret er kalkulert til å koste ca Kr. 7,3 mill. Ved å gjøre en slik strategisk endring vil vi
innenfor rammen med meget stor sannsynlighet kunne realisere hele prosjektet.
En samlokalisering av flere fagprofesjoner vil bidra til å redusere noe på arealforbruket, og det
vil med stor sannsynlighet medføre positive synergier mht behandling av pasienter. Visjonen
for Samisk Helsepark kan oppfylles.
«Å bli behandlet som et helt menneske når man er syk»
Utgangspunktet bør være å ha størst mulig fleksibilitet for å behandle pasienter ved Samisk
Helsepark innenfor den til enhver tid tilgjengelige kapasitet på fagpersonell. Ved å velge en
fleksibel løsning vil totalkapasiteten ved poliklinikken øke.
I prinsippet vil valg av modell påvirke utnyttelsen av sokkel og hvor stor hovedetasjen vil bli.
Forskjellen på et konvensjonelt og en fleksibelt konsept er i prinsippet at alle behandlerrom
er plassert i hovedetasjen og at alle kontorplasser er plassert i sokkeletasjen i det fleksible
konseptet, mens det i den konvensjonelle løsningen vil bety at noen de somatiske
behandlingsfunksjoner vil lokaliseres på hovedplan og VPP, APAT, Geriatri og LMS vil plasseres
i sokkel.
«Å bli behandlet som et helt menneske når man er syk» er mulig uavhengig av konseptvalg,
men er tydeligere gjennomført i et fleksibelt konsept hvor alle behandlingsfunksjoner er
samlet i et areal.
Anbefaling
 Tilbygg til Finnmarksklinikken mot vest er anbefalt å jobbe videre med for planlegging
av endelig løsning.
 I det videre arbeidet legges til grunn at Somatikk, VPP, APAT og ledelsen for
Døgnenheten planlegges inn i det nye bygget.
 Budsjett for arbeidet er Kr. 50,0 mill, inkl Kr. 4,4 mill til utstyr
 Paviljong bygges om til Møterom.
 Om møtesenter skal inn i nybygget må det søkes tilleggsfinansiering fra Helse Nord
som en del av deres ansvar for spesialhelsetjenestetilbudet til den samiske befolkning
på Kr. 7,3 mill.
 Det foreslås at prosjektet går direkte over til byggefase.
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Det gjennomføres en Workshop hvor Medvirkningsgruppe 1 og 2, prosjektgruppen og
nødvendig personell fra Psykiatri og RUS deltar for å utvikle det endelige konseptet for
Samisk Helsepark og for å ivareta brukermedvirkning.
Det skal jobbes for å øke graden av sambruk i prosjektet ved å planlegge med rom som
har størst mulig generalitet og at nødvendige spesialrom er spesialtilpasset.
Resultat fra Workshop legges til grunn for det videre arbeid med gjennomføring av
anbudskonkurranse.
Det gjennomføre en anbudskonkurranse for totalentreprise basert på en
funksjonsbeskrivelse. Konkurransen planlegges gjennomført som en kombinert design
og priskonkurranse.
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4. Innledning og bakgrunn
4.1 Bakgrunn, mål og mandat
Styret i Finnmarkssykehuset HF vedtok i møte 15. mai 2015 sak 44-2016, styringsdokument og
mandat for idé- og konseptfase bygg for somatiske spesialisthelsetjenester i Samisk helsepark.
Styringsdokumentet beskriver bakgrunn for planlegging av Samisk helsepark, overordnede
rammer, organisering, ansvarliggjøring, gjennomføring, fremdrift, økonomi, ressursbruk og
kvalitetssikring.
4.1.1 Rammer og forutsetninger
• ILO konvensjon nr.169 om urfolk og stammefolks rettigheter
• Grunnlovens § 110a
• Sameloven (1987)
• Lov om spesialisthelsetjenesten
• Pasient- og brukerrettighetsloven
• Lov om helseforetak
• Fritt sykehusvalg/fritt behandlingsvalg
• Nasjonal helse- og sykehusplan
Samiske pasienter har krav på likeverdige helsetjenester på lik linje med den øvrige
befolkningen. Etter ILO-konvensjon nr. 169 har urfolk rett til å være med å planlegge og
administrere sine egne helsetjenester. Med bakgrunn i vedtatte Strategisk utviklingsplan for
Finnmarkssykehuset (FIN), Prosjektrapport fra arbeidsgruppe Samisk helsepark 2013, Rapport
Samisk helsepark FIN HF 2015, vedtak i styret i FIN i desember 2015 og styringssignaler fra
Helse Nord om utvikling av spesialisthelsetjenestetilbudet til den samiske befolkningen i NordNorge, skal foretaket iverksette arbeid med idé- og konseptfase for bygg for somatiske
helsetjenester i Samisk helsepark i Karasjok. I den forbindelse er det utarbeidet et
styringsdokument og mandat for arbeidet
Den samiske befolkningens rett til et likeverdig helsetjenestetilbud, samlokalisering av
tjenester, oppbygging av kompetanse med bakgrunn i samisk språk og kultur og styrkning av
forskning på helsetilstanden i den samiske befolkningen er bakgrunnen for at FIN ønsker å
bygge opp en Samisk helsepark. Med utgangspunkt i vedtatte Strategisk utviklingsplan for FIN,
Prosjektrapport fra arbeidsgruppe Samisk helsepark 2013, Rapport Samisk helsepark FIN HF
2015, vedtak i styret i FIN i desember 2015 (sak 101/2015) og styringssignaler fra Helse Nord
om utvikling av tilbudet til den samiske befolkningen, skal foretaket iverksette arbeidet med
idé- og konseptfase for bygg for somatiske spesialisthelsetjenester i Samisk helsepark i
Karasjok. Styret i FIN vedtok i desember oppstart av idé- og konseptfase. Fasen skal spesielt
avklare muligheter for samlokalisering av somatikk og Psykisk helsevern og rus (PHR). Det skal
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planlegges med bakgrunn i en investeringsramme på 40. millioner (i 2012-kroner) og endelig
valg av konsept skal ses i sammenheng med styrevedtak vedrørende organisering av PHR.
Finnmarkssykehuset hadde et dialogmøte med Helse Nord i mars 2016, hvor det ble påpekt
at Helse Nord ønsker at Finnmarkssykehuset også skal utrede en samling av kompetanse og
utvikling av somatiske spesialisthelsetjenestetilbud i Samisk helsepark til den samiske
befolkningen i Nord Norge. Dette for at Helse Nord skal kunne ivareta ansvaret for
spesialisthelsetjenester til hele den samiske befolkningen, som det regionale foretaket er blitt
pålagt i Nasjonal helse- og sykehusplan (s. 122-123). Det har også vært møte med Sametinget
og med kommuner i samisk språkområde, hvor mandatet til idé- og konseptfasen og
medvirkning fra de samiske miljøene ble diskutert.
Styrevedtaket i sak 101/2015 legger noen rammer for den somatiske virksomheten som
Finnmarkssykehuset skal bygge opp i Karasjok og Samisk helsepark, men etter oppdrag fra
Helse Nord og møter med Sametinget og kommunene er disse rammene utvidet i mandatet
til idé- og konseptfasen for bygg for somatiske spesialisthelsetjenester.
4.1.2 Målsetning med idé- og konseptfasen
Målsetningen med idé- og konseptfasen er å presisere behovet og identifisere mulige,
prinsipielle løsningsalternativer for det somatiske bygget i Samisk helsepark. I idéfasen skal
tiltaket avgrenses i forhold til andre tiltak både når det gjelder økonomisk bæreevne og tid for
gjennomføring. Viktigste beslutning etter endt idé- og konseptfase er valg av endelig konsept
for bygging, som skal videreføres i en forprosjektfase.
4.1.3 Mandat for idé- og konseptfasen
1. Idé- og konseptfasen skal avklare muligheter for samlokalisering av
Finnmarkssykehusets virksomhet i Karasjok, utvidelse av det somatiske
tjenestetilbudet, etablering av LMS-tilbud og ivaretagelse av Helse Nords ansvar for
spesialisthelsetjenestetilbudet til den samiske befolkningen i Nord Norge.
2. Planlegging gjøres med bakgrunn i en investeringsramme på 40 millioner (2012kroner) for bygg til den somatiske delen av spesialisthelsetjenesten i Samisk helsepark.
3. Endelig valg av konsept for bygging ses i sammenheng med styrevedtak vedrørende
Klinikk Psykisk helsevern og Rus, pågående prosess for overordnet organisering av
Finnmarkssykehuset
og
Helse
Nords
overordnede
ansvar
for
spesialisthelsetjenestetilbudet til den samiske befolkningen.
4. Det skal etableres et tilbud til geriatriske pasienter i Karasjok, med oppbygging av
geriatrisk kompetanse og geriatrisk team.
5. Det skal legges til rette for oppbygging av øvrige nye tjenestetilbud i samarbeid med
Helse Nord.
6. Idé- og konseptfasen skal gi et faglig grunnlag som gir tilstrekkelig sikkerhet for valg av
det bygningsalternativet som best oppfyller målene.
4.1.4 Styrende dokumenter og tidligere vedtak
• Strategisk utviklingsplan(SU) for Finnmarkssykehuset 2015-2030
• Prosjektrapport fra arbeidsgruppe Samisk helsepark (2013)
• Rapport fra arbeidsgruppe Samisk helsepark (2015)
• Styrevedtak 87/2015 igangsetting av idéfase for Nye Hammerfest sykehus
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• Styresak 101/2015 – Planlegging av bygg for somatiske tjenester i Samisk helsepark
• Oppdragsdokument fra HOD
• Investeringsplan for Helse Nord RHF
• Investeringsplan for Finnmarkssykehuset HF med bærekraftsanalyse 2016-2020
4.1.5 Organisering og prosess i idé- og konseptfasen
4.1.5.1 Organisering av prosjektet

Styringsgruppen for utviklingsprosjekter i Finnmarkssykehuset ledes av adm. direktør Eva
Håheim Pedersen. Prosjektgruppen og begge medvirkningsgruppene for ide- og konseptfasen
for Samisk helsepark er etablert. Prosjektgruppen ledes Gunn Kristine Heatta og prosjektleder
var Aina Irene Olsen frem til 1. februar 2017, deretter overtok Espen Suhr som prosjektleder.
De 5 samiske språkforvaltningskommunene i Finnmark med utgjør referansegruppe for
prosjektet.
Prosjekteier: Administrerende direktør i Finnmarkssykehuset er prosjekteier og øverste
ansvarlig for gjennomføring av idé- og konseptfasen.
Styringsgruppe:
Styringsgruppen oppnevnes
av administrerende direktør i
Finnmarkssykehuset. Styringsgruppen for prosjektet er styringsgruppen for bygge- og
utviklingsprosjeketer i Finnmarkssykehuset HF.
I styringsgruppen deltar 2 representanter utpekt av OSO, samt 2 brukere utpekt av hhv.
brukerutvalget og Midt-Finnmark brukerråd.
Prosjektledelse: Idé- og konseptfasen ledes av en prosjektleder oppnevnt for dette.
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Prosjektleder skal:
 Lede og motivere de som arbeider med prosjektet mot prosjektets mål
 Se til at prosjektets leveranser har riktig kvalitet, leveres til rett tid og i henhold til
vedtatt budsjett
 Fatte beslutninger innenfor rammer gitt av styringsgruppa.
 Følge opp avvik.
 Rapportere til styringsgruppen.
Prosjektgruppens viktigste oppgave er å støtte prosjektleder i arbeidet. Gruppen er støtte og
rådgiver til prosjekteleder
og deltar i utredningsarbeidet med jevnlige møter.
Prosjektgruppen kan suppleres med andre medlemmer og eksterne konsulenter ved behov.
Det er opprettet 2 medvirkningsgrupper innenfor henholdsvis kliniske funksjoner og ikke
medisinsk service/eiendom. Gruppene har rådgivende funksjon overfor prosjektleder og
prosjektgruppen. En organisasjonsutviklingsprosess (OU-prosess) for Samisk helsepark
gjennomføres som del av Finnmarkssykehusets OU-prosess i 2016/17.
Referansegruppen: De 5 kommunene i det samiske språkforvaltningsområdet i Finnmark,
hhv. Porsanger, Karasjok, Kautokeino, Tana og Nesseby deltar i en referansegruppe.
Sametinget har ikke ønsket å delta.
Prosjektrådgivning: Prosjektrådgiver leies inn fra Sykehusbygg HF for å kvalitetssikre arbeidet.
Det samme gjelder konsulentbistand fra arkitekt.

4.2 Gjennomføring og framdrift
Sentrale oppgaver i idé- og konseptfasen vil være å gjennomgå arbeidet som er utført i
Strategisk utviklingsplan og i de to arbeidsgruppene som har jobbet med Samisk helsepark
(2013, 2015). Fokus skal være rettet mot mandatet. En sentral oppgave vil være å identifisere
prinsipielle utbyggingsløsninger (konsepter) og utrede konsekvenser og muligheter ved
gjennomføring av disse. Arbeidet er avsluttet når prosessen har konkludert med valg av
endelig løsning for bygg for somatiske spesialisthelsetjenester:
• Operasjonalisere styrevedtak og målsetninger i SU
• Oppdatere nåsituasjon
• Oppdatere kapasitetsbehov
• Avklare samarbeidsløsninger og samlokaliseringsmuligheter somatikk og PHR
• Avdekke mulige konsepter for drift og bygging
• Vurdere ulike lokaliseringsalternativer
• Valg av endelig konsept for bygging
• Utarbeide hovedfunksjonsprogram og delfunksjonsprogram
Kritiske suksessfaktorer som har innvirkning på måloppnåelsen i idé- og konseptfasen er:
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•
•
•
•
•
•
•
•

Rammebetingelsene for idé- og konseptfasen er avklarte og entydige
God planleggings- og beslutningsprosess
Klare og rettidige beslutninger, samt tydelig rollefordeling (mellom eier, prosjektet,
brukerne).
Organisering, rett kompetanse på rett plass til rett tid, klare ansvarsroller og tydelige
mandater
Åpen og transparent planprosess
Tilstrekkelige økonomiske rammer og god kostnadsstyring
Avsette tilstrekkelig tid og ressurser til nøkkelpersoner for å arbeide med prosjektet
Solid forankring av prosjektet i organisasjonen

Avklaring av interessentbildet, oppfølging av kritiske aktører og miljøer, bl.a. samhandling med
kommunene om funksjoner og funksjonsfordeling
• God kommunikasjon, internt i prosjektorganisasjonen og eksternt mot interessenter.
• Unngå «omkamper».
• Lojalitet i forhold til de styrende dokumentene
• Samarbeid med Karasjok kommune som vertskommune
• God brukermedvirkning fra pasientorganisasjoner, tillitsvalgte og vernetjenesten
• Prosjektdeltagerne har felles målforståelse.
4.2.1 Fremdriftsplan
Styringsdokumentet hadde følgende foreløpige fremdriftsplan:
Styringsdokument: Desember 2015 – mai 2016
Idé- og konseptfase Mai 2016 – januar 2017
Forprosjektfase: Januar 2017 - august 2017
Byggefase: Sept. 2017 – 2018/2019
Styringsdokumentet skisserte planlagt oppstart for bygging av bygg for somatiske
spesialisthelsetjenester i Samisk helsepark til 2017. Endret fremdriftsplan har samme
målsetting, at byggestart skal skje i løpet av 2017.
Oppstart av prosjektet ble forsinket med 3 måneder.
Fremdriftsplanen angir den faktiske fremdriften i Idè og konseptfasen
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A
1A
2A
3A
4A

Måned -Uke - år 2017
Februar
Mars
April
Mai
Uke 5 Uke 6 Uke 7 Uke 8 Uke 9 Uke 10 Uke 11 Uke 12 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 16 Uke 17 Uke 18 Uke 19
Mulighetsstudie / skisseprosjekt
Påske
Utstyrplanlegging - MEDV1
x
x
x
x
2.mar
Påske
Visualisering av funskjonsprogram - ARK
x
9.feb
Påske
Programering VPP og møtesenter - ILB/PL
x
9.feb
Påske
Konsept -Alt 1 og 2 - ARK
x
x 15.feb
Påske

5A
7A

Møte i Oslo med Sykehusbygg. KS av
romfunksjonsprogram - PL ARK
Valg av konsept - medvirkningsgrupper.

16.feb
x

20.feb

Påske

8A

Møte med prosjektgruppa i forbindelse
med valg av konsept.

x

22.feb

Påske

9A

Utarbeidelse av konseptrapport med
innspill fra MEDV- PL /ARK.

x

x

Nr

10A

11A
12A
12A

Aktivitet - ansvarlig

Påske

x

x

x

Møte med prosjektgruppa for
gjennomgang av konseptrapporten før
ferdigstillelse til styremøte 26.april

x

x
29.mar

11.april Påske
Påske

Drøftingsmøte

Påske

Styrebehandling i FIN HF
Evt Korreksjon av konseptrapport etter
styrebehandling - ARK/PL

19.april
26.april

Påske

Målsettingen er fortsatt oppstart av bygging i løpet av 2017.

5. Nåsituasjon, behovsanalyse og utviklingsmuligheter
5.1 Finnmarkssykehusetes tilbud i Karasjok per januar 2017
Finnmarkssykehuset har i dag aktivitet i Karasjok innenfor somatikk, som en del av Klinikk
Hammerfest, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og prehospitale
tjenester. Tilbudet innen psykisk helsevern og rus er lokalisert på to steder: SANKS-området
og Finnmarksklinikken. I dag er tilbudet innen Barne- og ungdomspsykiatrien samlet til SANKSområdet med en Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA), Familieavdelingen, BUP, ambulant team
for barn og unge samt Psykiatrisk Ungdomsteam(PUT). Det finnes også ruspoliklinikk og
Finnmarksklinikken gir døgntilbud til ruspasienter.
I vedtak i styresak 98/2013, 22/2014 og vedtak fra administrerende direktør datert 1. juni 2015
er det besluttet at tilbudet innen psykisk helsevern og rus, som i dag er lokalisert til Lakselv,
skal flyttes til Karasjok. Administrative tjenester som i dag er delt mellom Lakselv og Karasjok
skal samles i Karasjok.
Tilbudet til den samiske befolkningen fikk en tydelig plass i Opptrappingsplan for psykisk helse
(1999 – 2008). Helse Finnmark HF fikk da ansvaret for etableringen av et nasjonalt
kompetansesenter for psykisk helsevern for den samiske befolkning (SANKS/Samisk Nasjonalt
Kompetanse Senter). Målsettingen med SANKS er å utvikle likeverdige helsetjenester innen
både psykisk helse og rus til den samiske befolkningen, med samisk språk og kultur som
sentrale elementer. SANKS gir i dag et omfattende tilbud, og er en kompetansetjeneste både
innenfor psykisk helse og rus, i en modell som har vært under kontinuerlig utvikling.
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5.1.1 Spesialistlegesenteret
Spesialistlegesenteret i Karasjok er i dag en poliklinikk som er underlagt Klinikk Hammerfest.
Tilbudet er basert på ambulante tjenester, med unntak av hudspesialist, en indremedisiner og
høresentral. Tilbudet er primært for samiske pasienter og pasienter fra de fem kommunene i
samisk språkområde (Kautokeino, Porsanger, Karasjok, Tana og Nesseby), men tar imot alle
pasienter som ønsker behandling her.
Fast tilbud
• Hudspesialist. Jevnlig ambulering til Alta, Hammerfest og Vadsø. Utredning og
behandling, også lysbehandling.
• Indremedisiner, 100 % stilling
• Høresentral. Bemannet av audiograf.
• Laboratorietjenester
Ambulerende tilbud
• Skjelettrøntgen, 1-2 dager hver annen uke, betjenes av radiograf fra Hammerfest
sykehus.
• ØNH-spesialist. 2 uker hver annen måned (12 uker pr. år). Utredning av alle typer ØNHsykdommer med blant annet mikroskopi, endoskopi og prikktest. Alle typer kirurgiske
behandlinger som kan gjøres i lokalanestesi, f.eks drenbehandling, polyppfjerning,
reponering av nesefraktur, snorkeoperasjon (med radiokniv), fjerning av føflekker i
øre-nese-halsregionen.
• Revmatolog. Minimum 2 uker sammenhengende hver annen måned (12 uker pr.år).
Utredning og behandling, også infusjon med TNF-alfa-hemmere.
• Gynekolog. Ambulerende fra Hammerfest Sykehus, 2 dager pr.mnd. Utreder og
behandler underlivssykdommer hos kvinner. Følger opp gravide og har etterkontroll
og oppfølging av pasienter som har vært behandlet på sykehuset.
• Barnelege. Ambulerende fra Hammerfest sykehus, 4-6 dager pr. år. Utreder, henviser
videre og følger opp pasienter som har vært til behandling på sykehus.
• Øye?
5.1.2 Befolkningsframskriving
Befolkningsutviklingen for de 5 språkforvaltningskommunene.

Folkemengde i kommunene 1. januar. Registrert første år. Framskrevet i tre alternativer i 20401
2040
Kommune
Hovedaltern % vis vekst Lav nasjonal % vis vekst Høy nasjonal % vis vekst
2016 Registrert
ativet
vekst LLML
vekst HHMH
(MMMM)
2011 Guovdageaidnu Kautokeino
2956
2700
-9 %
2400
-19 %
2900
-2 %
2020 Porsanger Porsángu Porsanki
3978
3400
-15 %
3100
-22 %
3800
-4 %
2021 Kárásjohka Karasjok
2668
2400
-10 %
2200
-18 %
2700
1%
2025 Deatnu Tana
2922
2800
-4 %
2500
-14 %
3100
6%
2027 Unjárga Nesseby
959
1100
15 %
1000
4%
1200
25 %
Sum
13483
12400
-8 %
11200
-17 %
13700
2%
1
Hvert alternativ beskrives ved fire bokstaver i følgende rekkefølge: fruktbarhet, levealder, innenlandsk flytting og innvandring. M = middels, L = lav og H = hø
Kilde: Statistisk sentralbyrå
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Om en legger til grunn en høy nasjonal vekst vil folketallet samlet sett i de 5
språkforvaltningskommunene øke med ca 2%. Dersom en i motsatt fall legger til grunn
hovedalternativet for vekst vil befolkningen gå tilbake med ca 8%.
5.1.3 Aktivitet innen Somatikk
Framskrivning av aktivitet innen Somatiske tjenester.
Antall årlige konsultsj.
(2015)

Gastro
Colo
Ultralyd
Hjerte
Lunge
Øye
Hud undersøkelse
Hud behandling
Audio
Audio Lytteboks
ØNH
Barn
Revmatolog
Sum

400
400
115
800
0
231
485,5
485,5
326,5
326,5
463
17
391
4441

Økning til
2030

80
80
23
160
46
97
97
65
65
93
3
78
888

Antatte
konsultasjoner
2030

480
480
138
960
277
583
583
392
392
556
20
469
5 329

Har antatt antall konsultasjoner knyttet til Hjerte. For Lunge foreligger det dessverre ingen
tall. I oversikten inngår infusjoner under revmatologi.

5.1.4 Aktivitet innen VPP
Framskrivning av aktivitet innen VPP.

Antall årlige konsultsj.
(2015)

Porsanger
Karasjok
Sum

1222
853
2075

Økning til
2030

244
171
415

Antatte
konsultasjoner
2030

1 466
1 024
2490

Antall årlige konsultasjoner er summen av behandlinger gjennomført ihhv Porsanger og
Karasjok.
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5.2 Metode og datagrunnlag
Det er ikke gjort noen avanserte vurderinger mht utvikling av kapasiteter og antall
behandlinger. Det er rett og slett tatt utgangspunkt i de registrerte behandlinger som er
gjennomført i Karasjok innen Somatikk og i Porsanger og Karasjok for PHR. Antallet
behandlinger vurderes økt med 20% frem til år 2030.

5.3 Omstilling og effektivisering
Virksomhetsutvikling og utbygging medfører som regel endring i oppgaver og
samarbeidsrelasjoner i sykehuset. I Hovedfunksjonsprogrammet/HFP skal det beskrives
endringer i driftsmodell og i delfunksjonsprogrammet/DFP beskrives driftsmessige og
organisatoriske sammenhenger og nærhetsbehov mellom funksjoner og rom som grunnlag
for skisseprosjekt/SPR og forprosjekt/FP. Utredningene i tidligfasen gir dermed viktige
føringer for fremtidig utvikling av organisasjonen. Organisasjonsutviklingstiltak beskrives ikke
i tidligfaseveilederen, men det er viktig at man er klar over krav til organisasjonsmessige
endringer som prosjektet kan medføre, og at det tas hensyn til dette i organiseringen av
planprosessen og planene for gjennomføringen av prosjektet.
I dette prosjektet er ide og konseptfasen slått sammen og det er ikke utarbeidet et HFP eller
DFP, men det er utarbeidet et romprogram som er lag til grunn for programskisser og
analyser/modelleringer.
Klinikkledelsen har utarbeidet et mandat for samordning av merkantile funksjoner innen
Somatikk og Psykiskhelsevern og rus. Dette arbeidet påbegynnes nå og vil sannsynligvis gi en
driftseffektivisering.

6. Fremtidig behov og kapasitet
6.1 Visjon for fremtidens Samiske helsepark
«Å bli behandlet som et helt menneske når man er syk» er et overordnet mål for Samisk
helsepark.
Målsettingen med” Samisk helsepark” (SHP)er å sikre at den samiske befolkningen får
likeverdige spesialisthelsetjenester og god tilgjengelighet på tvers av geografiske, språklige og
kulturelle skillelinjer. Tilbudet skal være differensiert, av god kvalitet, helhetlig,
sammenhengende og tilpasset pasientenes behov. I utviklingen av tjenesten vil det nasjonale
perspektivet og urfolksperspektivet stå sentralt.
En styrkning av spesialisthelsetilbudet til den samiske befolkningen vil bety en styrkning av
tilbudet til hele befolkningen. Med sin flerspråklige og flerkulturelle kompetanse i tillegg den
faglige som en SHP må inneha, vil dette komme alle innbyggere til gode, uavhengig av etnisk
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bakgrunn. Det er derfor viktig å se det samiske tilbudet som en integrert del av Helse Finnmark
og Helse Nords samlede tilbud.
Økt samarbeid mellom psykiatri, rus og somatiske avdelinger må være et overordnet mål for
SHP i framtiden. Sammensatte lidelser som består av både kroppslige plager og psykiske
symptomer er en stor utfordring for helsetjenesten generelt. Utfordringen innen dette feltet
er enda større for den samiske (minoritets) befolkningen med sitt særegne språk og
kulturbakgrunn. Forskning viser at lettere psykiske lidelser medfører mange ganger så stor
risiko for hyppige sykehusinnleggelser for somatiske plager.
Samisk helsepark (SHP) har som et overordnet mål å samle psykiatri, rus, somatikk, geriatri
samt LMS i samme bygg, med integrerte modeller for støttefunksjoner og integrerte
pasientforløp. SHP bygget er planlagt for å være et diagnostisk senter, hvor man legger opp til
tverrfaglighet og samtidighet i behandlingstilbudet helt fra starten.»
Samlokalisering av somatikk, geriatri, LMS, rus /psyk og VPP er stikkordet for framtidens
Samiske helsepark.

6.2 Fremtidig innhold i Samisk Helsepark
Det skal først og fremst planlegges for det som er av faste tilbud som eksisterer i dag ved
spesialistlegesenteret. I tillegg er det vedtatt følgende:
 Etablering av LMS-tilbud
 Det skal etableres et tilbud til geriatriske pasienter i Karasjok, med oppbygging av geriatrisk
kompetanse og geriatrisk team.
Styringsgruppen vedtok i møte 20. januar 2017:
Prosjekt Samisk Helsepark må gjøre en vurdering av sambruk av behandlerkontor og kontor,
dette gjøres stor grad i NKS.
Det ble presisert at tidligere vedtak som er gjort vedrørende flytting av VPP og APAT til
Karasjok står fast.
Kostnadsrammen er på 50 mill. kr til Samisk Helsepark. Innenfor denne rammen skal også
medisinteknisk utstyr håndteres.
1. Følgende prinsipper for det videre arbeidet med romprogram legges til grunn:
- Det skal planlegges for sambruk av fellesarealer for så mange rom som mulig for
spesialistlegesenteret, VPP og APAT. Det kan være felles møterom, kantine,
undervisningsrom, garderober med WC og dusj, informasjonsdisk/serviseskranke,
varelevering, søppelhåndtering med mer.
- Vurdere muligheten om å få med arealer til voksenpsykiatrisk poliklinikk, APAT
basert arealbehov. En paviljong planlegges for bruk til APAT-team.
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Det forutsettes at eksisterende arealer tas inn i vurderingen og skal gjenbrukes, jfr.
Paviljongene.
- Det skal planlegges for sambruk av merkantile funksjoner mellom somatikk, psykisk
helse for voksne (PHV) og rusbehandling.
- Det er et mål om at alle samiske pasienter skal bli møtt ved ankomst, av personale
som kan samisk.
- Planleggingen må det tas hensyn til pasientgrunnlag, fremtidig aktivitet og
ambulering.
2. Rammen for bygg til somatiske helsetjenester er satt til 40 mill. kr (2012 kroner). Etter
indeksregulering av dette til 44 mill. kr. ble den totale rammen for Samisk Helsepark
utvidet til 50 mill. kr. Det er ikke satt av midler til flytting av VPP og APAT fra Lakselv til
Karasjok, og det er derfor nødvendig at prosjektet utrede muligheten til å løse
fellesarealer og arealer til APAT og VPP innenfor investeringsrammen på 50 mill. kr.
3. Arbeidet med idé – og konseptfasen skal ivareta Helse Nords ansvar for
spesialisthelsetjenestetilbudet til den samiske befolkningen i Nord-Norge. Helse Nord
og Finnmarkssykehuset har igangsatt et arbeid for å avklare hva som ligger i dette.
Avklaring for det videre arbeid vil foreligge innen 1. mars 2017.
4. Styringsgruppen ber om at medvirkning fra psykisk helsevern og rus ivaretas når det
gjelder vurdering av arealer til APAT og VPP.
-

Prosjektet skal planlegge med arealer til indremedisiner og øyespesialist, vurderingen skal
bygge på en aktivitets- og behovsanalyse.
5. Styringsgruppen anbefaler ikke å etablere automatisk selvinnsjekk/registrering og
betalingsautomat for pasienter. Dagens ordning med betalingsautomat opprettholdes
inntil videre.

6.3 Konsultasjonsanalyser
For å kunne gjøre en god vurdering av rombehov og kapasitetsbehov er det gjennomført en
analyse med framskrivning av aktivitet for de forskjellige områdene. Selv om SSB’s analyser av
befolkningstallet i de 5 språkforvaltningskommunene ser ut til å være i tilbakegang legges det
til grunn en økning av antall konsultasjoner på 20% frem til 2030, som blir den
dimensjonerende aktiviteten for videre analyser.
6.3.1 Konsultasjonsanalyser Somatikk
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Forutsetninger
Antall dager
Antall konsultasjoner pr dag
Økning til 2030

220
6
20 %

Planlagt som en konvensjonell løsning med 1.rom pr fag
Antall årlige konsultsj.
(2015)

Gastro
Colo
Ultralyd
Hjerte
Lunge
Øye
Hud undersøkelse
Hud behandling
Audio
Audio Lytteboks
ØNH
Barn
Revmatolog
Sum

400
400
115
800
0
231
485,5
485,5
326,5
326,5
463
17
391
4441

Økning til
2030

80
80
23
160
46
97
97
65
65
93
3
78
888

Antatte
Antall
Restkapa
konsultasjoner behandlingssitet
2030
dager pr år

480
480
138
960
277
583
583
392
392
556
20
469
5 329

80
80
23
160
46
97
97
65
65
93
3
78
888

140
140
197
60
174
123
123
155
155
127
217
142
1 752

Konsultasjoner innen Lunge er ikke medtatt ettersom det ikke foreligger noen konkrete tall.
I dette er det gjort et anslag på hjertepasienter som er satt til 800 konsultasjoner pr år. Det vil
si at antall konsultasjoner øker fra ca 4500 til ca 5350 i løpet av den neste 13 årsperioden.
Om det legges til grunn at det innenfor hvert område/rom har 220 behandlingsdager
tilgjengelig og 6 konsultasjoner pr dag vil det ved Samisk Helsepark være ca 890
behandlingsdager pr år. Dvs at det vil være en restkapasitet på ca 1750 behandlingsdager,
eller ca 10500 konsultasjoner i overkapasitet.
Beregningene viser at det er behov for relativt stor grad av sambruk av rom.
6.3.2 Konsultasjonsanalyser VPP
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Forutsetninger
Antall dager
Antall konsultasjoner pr dag
Økning til 2030
Antall behandlere Porsanger
Antall behandlere Karasjok

220
4
20 %
4
7

Planlagt som en konvensjonell løsning med 1.rom pr fag

Antall årlige konsultsj.
(2015)

Porsanger
Karasjok
Sum

1222
853
2075

Økning til
2030

244
171
415

Antatte
Antall
Restkapasi Restkapasitet
konsultasjoner behandlings- tet (Dager konsultasjoner
2030
dager pr år Pr
Pr
behanlder
behandler)

1 466
1 024
2490

92
37

128
183

513
734
1 247

Oversikten viser antall konsultasjoner i dag utført av personell i ihhv. Lakselv og Karasjok både
i dag og fremskrevet med en aktivitetsøkning med 20% frem til 2030.
Ved en flytting til Karasjok er det sannsynlig at antall konsultasjoner vil øke bl.a. pga større
nærhet til behandlersted.
Beregningene viser at det er relativt stor overkapasitet på behandlerrom.
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7. Valg av tomt
I mandatet som er vedtatt i styrene i FIN og Helse Nord er det en føring når det gjelder
tomtevalg. I mandatets punkt 1 heter det i denne fasen skal avklares muligheter for
samlokalisering av Finnmarkssykehuset virksomhet i Karasjok, utvidelse at det somatiske
tjenestetilbudet, etablering av LMS- tilbud og ivaretagelse av Helse Nords ansvar for
spesialisthelsetjenestetilbud til den samiske befolkningen i Nord-Norge.
Det er to alternative tomtevalg som er aktuell og som samsvarer med punkt 1 i mandatet:
 Samlokalisering med Finnmarksklinikken
 Samlokalisering med SANKS/BUP, nedenfor Sametinget.

7.1 Alternativ 1 – Samlokalisering med Finnmarksklinikken

Fordeler:
Det meste av tilbudet (rusbehandling, psykisk helse og somatikk) til voksne samles på et sted.
Dette vil gi mulighet til å se hele pasienten. Karasjok kommune har vedtatt reguleringen og
med mulighet for videre utvikling av Samisk helsepark.
Det vil være besparelser av grunnarbeid og øvrig teknisk infrastruktur i grunnen.
Det kan legges til rette for bruk av felles arealer, som felles kantine, felles garderober, felles
møterom, felles håndtering av søppel, mat, vareleveranse med mer. Dagens hovedbygg
inneholder fellesfunksjoner som møterom, gruppeterapirom, nytt kjøkken, spisesal,
oppholdsrom, kontorer og aktivitetsrom. Disse rommene skal ikke endres og skal fortsatt være
en del av virksomheten på Finnmarksklinikken, og kan benyttes felles.
Det er ingen større tekniske utfordringer å bygge en 2.etasje på planlagt pasientenhet. Dersom
dette planlegges som et påbygg byggetrinn 3 (fremtidig byggterinn, somatikk)/ BT3 må
følgende tilrettelegges i byggetrinn 2 (pågående byggetrinn)/BT2:
Bunnledninger for VA med kapasitet for BT3 og fremtidig utvikling av pasientenhet.
Varmeanlegg med kapasitet for et påbygg BT3.
Bærende konstruksjoner for påbygg BT3.
Adkomst til bygget. Adkomsten til påbygget skje via eksisterende hovedbygg. Det betyr at
mange av funksjonene i eksisterende bygg må planlegges i påbygget.
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Behandlingsarealer/fellesfunksjon i eksisterende hovedbygg i tilknytning til rus/psyk. Det bør
vurderes om noen av fellesfunksjonene for pasientbehandling i hovedbygget fortsatt kan
opprettholdes slik de fremstår i dag eller om de også må flyttes over til påbygget.
For å unngå tap av planlagte utearealer mellom nybygget og eksisterende hovedbygg, må
adkomsten til påbygget planlegges via isolerte gangbruer. Da vil man også kunne beholde
mange av rommene i eksiterende bygg uten at de kommer i veien /bak eventuelle
sammenføyninger mellom nytt og gammelt.
Ulemper:
En fremtidig utvidelse av bruksareal, vil også kreve utvidelse av utenomhus areal.
Å bygge på med en etasje vil føre til reduksjon av utsyn og dagslys fra alle rom.
Det er stilt krav om å bedre trafikksikkerheten. Innkjørsel til Finnmarksklinikken må derfor
flyttes. Dagens trafikk i området berører i all hovedsak eksisterende virksomhet. Ved utvikling
av området som overnevnt, vil mye av den økte trafikken være i tilknytning til andre typer
tjenester.

7.2 Alternativ 2 - Samlokalisering med SANKS/BUP, nedenfor
Sametinget

Fordeler:
 Nærhet mellom psykisk helsevern for barn og ungdom og somatikk
Nærhet til sentrum av Karasjok og øvrig tilbud i kommunen
Ulemper:
Tomten er ikke egnet for utvidelse, den er for liten og bratt ned mot elven
24
Møte i Regionalt brukerutvalg
11MAI2017 - saksdokumenter

side 193

Det vil bli store utfordringer knyttet til parkering, som er utfordrende i dag.
En utvidelse av tilbud på SANKS/BUP tomten vil føre til en betydelig økning av trafikkgjennom
boligområde, som vil føre til dårligere trafikksikkerhet.
Tomten gir heller ikke mulighet for en fremtidig utbygging.
Ved en utbygging ved SANKS vil det være behov for en grunnundersøkelse for å undersøke om
grunnforholdene er stabile. Dette dokumentet har ikke tatt for seg registering og utreding av
grunnforholdene. Men det vil trolig være en mer oppfattende geoteknisk undersøkelse for
tomten på SANKS enn ved Finnmarksklinikken.
 At tre av bygningene ved Stuorraluohkká er vernet, er ikke en ulempe i seg selv. Men
setter begrensinger for videre utvikling av byggene. Verneklasse to, bevaring av
eksteriør. Se kart og tabell 1, under.

7.3 Anbefaling, valg av tomt.
28. oktober 2016 ble det gjennomført en befaring på tomt der Finnmarksklinikken er i dag.
Begge medvirkningsgrupper, prosjektgruppe og prosjektsjef i Finnmarkssykehuset deltok.
Deretter ble det avhold et fellesmøte, hvor fordeler og ulemper knyttet til to
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tomtealternativer ble diskutert. Den ene tomten er i nær tiknytning til dagens BUP/SANKS
tomt. Den andre tomten som ble vurdert er tomten i nær tilknytning til Finnmarksklinikken.
Det ble etter en grundig diskusjon gitt en anbefaling om at den fremtidige utbygningen bør
skje på tomten til dagens Finnmarksklinikk.
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8. Programmering.
Følgende funksjoner skal løses innenfor den nye poliklinikken.
Funksjon

Fast
/Ambulant
Fast

Andel

Hudspesialist
-Utredning og behandling.
-Lysbehandling.
Indremedisin I
Fast
-Gastro undersøkelser.
-Colo undersøkelser.
Indremedisin II
Fast
-Hjertelab

100%

Høresentral
Lunge
Øye
Skjelettrøntgen

Fast
Ambulant
Ambulant
Ambulant

100%

ØNH

Ambulant

Revmatolog

Ambulant

Gynekolog

Ambulant

Barnelege

Ambulant

Laboratorietjenester
Sykepleiere og leder
Infusjon
Geriatri
LMS
VPP
-Kontor/Behandlerrom
-Test
APAT
-Kontor og Møterom
Studentplasser
Møterom/Møtesenter

Kommentar

100%

100%

I dag er det en privat
stillingshjemmel
for
hjertespesialist i Karasjok.
Dersom denne hjemmelen blir
ledig, kan den søkes overført til
FIN.
Audiograf

?
1-2 dager hver annen Betjenes av radiograf fra
uke,
Hammerfest sykehus.
2 uker hver annen
måned (12 uker pr. år)
Minimum
2
uker
sammenhengende hver
annen måned (12 uker
pr.år)
2 dager pr.mnd.
Ambulerende fra Hammerfest
Sykehus
4-6 dager pr. år.
Ambulerende fra Hammerfest
sykehus

Fast
Nytt tilbud som skal etableres
Nytt tilbud som skal etableres
Flyttes fra Lakselv til Karasjok.
Skal ambulere fra Karasjok til
Lakselv og andre kommuner
Flyttes fra Lakselv til Karasjok

Fast.

Fast.
2 Kontorplasser
3 møterom som kan
slåes sammen til et.
Vrimleareal
med
tilhørende
WC/Garderobe

Øvrige støttefunksjoner
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8.1 Romprogram
Det er gjennomført en rekke møter i Medvirkninsgruppe1 hvor hovedfokus har vært å etablere
et romprogram som kan ivareta de funksjonsbehov som er definert i prosjektet. Prosjektet er
i utgangspunktet basert på at Somatikken skal flyttes fra eksisterende lokasjon til en ny
lokasjon i Karasjok. Så er VPP og APAT hektet på fordi de skal flytte sin virksomhet fra Lakselv
til Karasjok. For Somatikken har det vært en omfattende brukermedvirkning, mens det innen
Psykiskhelsevern og Rus ikke har vært gjennomført noen brukermedvirkningsprosess.
Arealbehovene er fremkommet gjennom en administrativ prosess.
Se vedlegg for detaljer og innhold i romprogrammet. Tabellen nedenfor viser et sammendrag
av innholdet i Samisk helsepark BT3. For detaljer vises det til vedlagte romprogram.

I romprogrammet er det lagt opp til sambruk av arealer innen Somatikk. Hjertelab. er lagt inn
som et kombinert spesialrom og undersøkelsesrom på 25m2. Med bakgrunn i at denne
funksjonen ikke er overført til FIN er det behov for å vurdere om dette bør planlegges med et
rom for arbeids EKG og et U/B-rom som er generelt slik at U/B rommet kan benyttes av andre
fagområder inntil Hjerte eventuelt er på plass hos FIN i Karasjok. Behov for Skiftestue kan
diskuteres og bør være tema på Workshop. (Eksempelvis utgjør Skiftestua en kostnad på ca
Kr. 0,72 mill) Det er også vurdert at VPP/APAT kan sambruke testrom for kognitive tester med
geriatrien. Det er vurdert om Fysio/ergo for geriatri og døgn kan benytte samme rom, men er
ikke avklart. (Eksempelvis vil sambruk som angitt kunne gi en besparelse på i størrelsesorden
Kr 0,8 mill.) Det vil kunne avklares i Workshop. Videre er det i romprogrammet lagt opp til at
VPP skal ha kontorfellesskap og behandlerrom. I dag har hver behandler sitt behandlerkontor.
Arealmessig er det satt av areal nok, men utformingen er ikke bestemt. Workshopen vil legge
nødvendige føringer også for dette, og beslutning tas etter workshop. Arealet for garderober
må utvides noe for å ha plass til døgnenhetens personale.
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9. Beskrivelse av alternative utbyggingsprinsipper
9.1 Generelt

9.1.1 Mål
Alternativsvurderingen skal avklare muligheter for samlokalisering av Finnmarkssykehusets
virksomhet i Karasjok, utvidelse av det somatiske tjenestetilbudet, etablering av LMS-tilbud,
flytting VPP og APAT og ivaretakelse av Helse Nords ansvar for spesialhelsetjenestetilbudet til
den samiske befolkningen i Nord Norge.
9.1.2 Forutsetninger
Utbyggingen skal skje på tomta til dagens Finnmarksklinikk. Her inngår administrasjonsbygg
m/behandlingsrom og fellesareal for døgnenheten (kantine og aktivitetsrom) samt
frittstående paviljonger og flere servicebygg. Det er planlagt et nybygg for rus og psykiatri i
direkte tilknytning til klinikken på nedsida av anlegget. Denne delen utgjør byggetrinn 2 (BT2),
og prosjektet har i løpet av prosessen, vært ute på anbud.
Planlagt nybygg er byggetrinn 3 (BT3). I budsjett av 01.01.17 er det avsatt 50 MNOK i
investeringsramme totalt for Samisk Helsepark. Det er forutsatt ca. 1000 m2 til en nybyggprise
på kr. 45.000,- / m2. I tillegg kommer utomhusarbeider, kunstnerisk utsmykking og inventar.
9.1.3 Følgende skal vurderes i et byggetrinn 3 (BT3):
1. Samlokalisering av bygg for somatiske spesialhelsetjenester Samisk Helsepark i tilknytning
til eksisterende bygg/Finnmarksklinikken (FKL) og utvide for tilbud innen psykiatrisk
helsevern for voksne.
2. Lokalisering av et bygg som 2. etasje til planlagt byggetrinn (BT2) ved Finnmarksklinikken
3. Lokalisering av ett frittstående bygg for somatisk samisk spesialistlegetjeneste på tomta til
Finnmarksklinikken.
Generelt anbefales at det i arbeidet med planlegging må vurderes å få med arealer også til
voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP)/APAT og til medisinstudenter (møtesenter).
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9.1.4 Alternativer
I prosessen er det vurdert 2 hovedalternativer med påbygg til BT2 (Alternativ 1) og tilbygg BT1
(Alternativ 2). Det siste er utredet med utvidet areal i flere alternativer. Tidlig i prosessen ble
også et 3. alternativ med et frittliggende bygg forkastet fordi det har vært en klar forutsetning
at det skal være skjermete/helst varme forbindelser og stor grad av sambruk/fleksible areal
som vanskelig lot seg gjennomføre i dette alternativet.
9.1.5 Overordnet
 Veien til anlegget legges om i hht gjeldende reguleringsplanen med ny avkjørsel til
hovedveien og omlegging av vei til naboeiendom ved elva. Det foreslås ny parkeringsplass
vest for dagens anlegg med adskilt gangbane/fortau langs adkomstveien frem til felles
hovedinngang for hele anlegget. Dagens parkeringsplasser i nordøst forbeholdes de
ansatte ved anlegget.
 Nærhet/sambruk og stor grad av fleksible areal skal vektlegges. Det skal legges til rette for
felles informasjon/venterom og oversiktlige areal i stimulerende omgivelser for alle
brukerne: pasient, sykepleier og spesialister.
 Nødvendig infrastruktur som vei, vann, avløp, ny trafo og ansattparkering etableres i
byggetrinn 2 (BT2).
 Varmeanlegget i eksisterende bygg utvides i byggetrinn 2 (BT2) til også å kunne forsyne
BT3 med varme.
 Garderobeanlegget i BT3 skal dimensjoneres for de ansatte på døgnenheten (BT2).

9.2 Nullalternativet
Dagens arealer til spesialistlegesenteret leies av Karasjok kommune. Leiearealet utgjør 438
m², inkludert et fellesareal på 36 m². De holder til i 2. etasje i Karasjok helsesenter.
Arealene vurderes som uhensiktsmessig til det tilbudet som gis i dag. De er nedslitt og lite
egnet til fremtidig bruk. Ombygging og rehabilitering av bygningsmassen vurderes som lite
aktuelt da det ikke er Finnmarkssykehuset som står som eier av arealene.

9.3 Alternativ 1 – 2.etasje på ny døgnenhet
I en 2. etasje på planlagt nybygg for rus og psykiatri (BT2) lokaliseres et nybygg for Somatikk
(BT 3). Arealet er større enn BT2 og medfører utkraget del mot sørvest med mulig areal for
enden av BT2 på plan u (-litt vanskelig tilgjengelig).
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Beskrivelse av Alternativ 1
Pkt
1

2
3
4

5

Tema
/ Alternativ 1
konsekvenser
Samlokalisering
 Felles hovedinngang med Finnmarksklinikken og - kantine.
 I tillegg kan det etableres felles garderober for de ansatte. Det gir et
litt redusert areal i BT2.
 Hvis etablering av møtesenteret kan dette benyttes av alle og
frigjøre noe areal i somatikken.
VPP / Møtesenter

Det er mulig å etablere et tilbygg til Finnmarksklinikken mot vest i to
etasjer. Arealet nås via korridor i Finnmarksklinikken/Døgnenheten.
Døgnenheten
Det er rimelig nærhet mellom Døgnenheten til rus og psykiatri via ny
trapp/heis i mellombygg.
Inngrep
i  Forbindelsen til eksisterende anlegg i et mellombygg mellom kantine
eksiterende bygg
og nybygg er litt komplisert bygningstekniske pga. lave etasjehøyder/
raft i eksisterende anlegg.
 Dagens hovedinngang må utbedres og synliggjøres bedre med eget
takoverbygg el.
 Dagens trapp utgår og det etableres ny trapp og heis i mellombygget.
Ombygginger.
 Med tilbygg mot vest må det etableres gjennomgangskorridor på
begge plan. Tilfluktsrom endres.
 Endring av forbindelse til BT2 via aktivitetsrom under kantina.
 Utsikt fra kantine og aktivitetsrom blir forringet med et bygg foran
på plan 2.
Generalitet
(allmengyldighet)



Felles inngang og rimelig nærhet, men begrensninger i forhold til
ønsket planløsning. Det er vanskelig å nå/utnytte areal i
underetasjen mot vest.
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6

Fleksibilitet

7

Anbud
gjennomføring

78

Økonomi

Felles venterom må etableres i mellombygget/somatikk.

Nærhet til de ulike virksomhetene åpner for mulig fleksibel bruk, men
begrensninger i formen/utforming av arealene.
/  Påbygget, mellombygget og utbedring av eksisterende
inngang/trapp må klargjøres samtidig.
 Konseptet vil påvirke dagens drift i byggefasen.
 VPP og møtesenter kan gjennomføres uavhengig og på et annet
tidspunkt.



Stor andel med ombygginger i eksisterende del kan gi usikkerhet
knyttet til kostnadsoverslag.
Et mindre areal gir generelt mer igjen for pengene.

9.4 Alternativ 2 – Tilbygg mot Vest.
Tilbygg til Finnmarksklinikken mot vest. Her samles hele BT 3 evt. i kombinasjon med VPP og
møtesenter. Ulike alternativer (2.1, 2.2, 3 og 4) er vurdert basert på litt ulikt omfang. Skissene
viser 2 forskjellige prinsipper for hvordan prosjektet kan løses ved å bygge et nytt tilbygg. En
løsning med en sentral kjerne med fellesfunksjoner og behandlingsarealer mot yttervegg.
Tomta er skrå, som gjør at det vil være naturlig å etablere en sokkel som kan romme ulike
typer funksjoner og arealer.

Beskrivelse av Alternativ 2
Pkt
1

Tema
/ Alternativ 2
konsekvenser
Samlokalisering
Ny felles hovedinngang for alle, nær parkeringsplass og med HCparkering ved inngang. Ny trapp og heis nær info/venterom. God
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2

3
4

oversikt fra info/felles merkantilt over all trafikk til og fra bygget. Felles
garderober for de ansatte og kantine.
VPP / Møtesenter I siste versjon, alt. 4 er VPP mellom døgnenheten og hovedinngangen.
Møtesenteret er nær trapp/heis i underetasjen med mulighet for
adskilt/egen inngang. VPP med kontorlandskap og samtalerom for felles
bruk nær hovedinngangen og nær Døgn.
Døgnenheten
Nær VPP og forbindelse til BT2 via aktivitetsrom under kantina.
Inngrep
i  Korridor på plan U må etableres som i konsept 1
eksiterende bygg
 Tilbygg på gavlvegg må tilpasses takavslutning / saltak.

5

Generalitet

6

Fleksibilitet

7

Anbud
gjennomføring
Økonomi

78

Oversiktlig og sentral inngangssone. Korte veier til alle enheter.
Mulighet for utvidelse i underetasjen og mulighet for bearbeiding av
areal.
Flere rom er i siste versjon søkt utformet fleksibelt med mulighet for
sambruk og nærlagring av utstyr.
/ BT3 klargjøres i en runde. Dagens virksomhet kan være i drift i
byggetiden.
 Arealet er økt som følge av ønske om nærhet på samme plan og
tomtas beskaffenhet. Samtidig åpner dette for et uutnyttet areal i
underetasjen.
 Større areal gir økte byggekostnader.

9.5 Oppsummering og anbefaling av alternativ
I tabellen nedenfor er de 2 ulike konseptene vurdert opp mot hverandre.
Pkt
0

Tema
/ Alternativ 1 – 2.etasje på døgn
konsekvenser
Generelt
Utforming og rammen for dette
alternativet er geometrien til planlagt
døgnenhet BT2.

Alternativ 2 – frittstående
tilbygg
Bygningsmassen til alternativ 2
planlegges som et tilbygg til
eksiterende hoveddel.

Dvs at BT3 blir etablert som en 2.etasje Terrengutforming åpner for et
på døgnenhet.
disponibelt areal i underetasjen
i likhet med eksisterende
hovedbygg.
I
underetasjen
kan
sekundærfunksjoner
som
garderobe, møterom, lager og
møterom. Det samme gjelder
evt gjestekontorer.

1

Samlokalisering Dette
alternativet
ivaretar Selv om dette alternativet
samlokaliseringseffekten med felles fremstår som mer uavhengig av
kantine, garderobe og felles bruk av eksisterende bygningsmasse,
enkelte rom tilknyttet somatikken.
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Pkt

Tema
/ Alternativ 1 – 2.etasje på døgn
konsekvenser

Alternativ 2 – frittstående
tilbygg
ivaretas
samlokaliseringseffekten.
Det er fortsatt enkel tilgang til
felles kantine, felles garderobe
og felles bruk av enkelte rom
tilknyttet somatikken.

2

VPP
Møtesenter

/ Det er ikke plass til VPP eller
møtesenter/møterom
i
dette
alternativet.
Bakgrunnen for dette er begrensninger
som underliggende etasje gir.

Alternativ 2 har alle muligheter
når
det
gjelder
bygningsutforming
og
lokalisering av arealer.

VPP
Det er rom for å plassere VPP
integrert i somatikkdelen slik at
alt
av
fellesarealer kan
sambrukes.
Møtesenter
Et møtesenter får tilstrekkelig
med arealer i underetasjen
dersom det er aktuelt å etablere
det i tilknytning til Samisk
helsepark.
3

4

Inngripen
i
planlagt
døgnenhet (FKL
BT2)

Inngrep
eksiterende
bygg

Følgende inngripen må utføres i
planlagt døgnenhet med dette
alternativet.
 Tilknytningspunktet
flyttes til
eksisterende
trapperom.
Det
etableres nytt trapperom.
 Mellombygget
mellom
døgnavdeling og eksisterende bygg
utvides som følge arealbehov i 2etg.
 Volumet på døgn må økes som
følge av tekniske føringsveier til
2.etg.
 Bæresystem
og
etasjeskille
(planlagt
yttertak),
må
dimensjoneres for 2.etasje.

Ingen inngripen
døgnenhet.

i

planlagt

Planlagt
fellesgarderobe
i
døgnenheten flyttes over og i
nærmere
tilknytning
til
somatikken.

i En 2.etasje på planlagt døgnenhet gir 3 Eksisterende bygg berøres
utfordringer som taler sterkt imot dette minimalt i dette alternativet.
alternativet.
Mellombygget som etableres
mellom gammelt og nytt blir et
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Pkt

Tema
/ Alternativ 1 – 2.etasje på døgn
konsekvenser
 Etasjehøyder: Hver etasje i
nybygget blir ca 50 cm høyere en
eksisterende
bygg.
Denne
høydeforskjellen må tas med rampe
på begge plan. Underetasjen senkes
i forhold til eksisterende bygg.
Hovedplanet må løftes i forhold til
eksisterende bygg.




5

Generalitet

Alternativ 2 – frittstående
tilbygg
adkomstareal med heis og
trapperom.

Bruken av mellombygget på
hovedplan og underetasje er av
en slik art at det ikke gir noen
konsekvenser om høydeforskjell
mellom gammelt og nytt, må
utjevnes her. Dette gjelder
Sammenføyning av tak:
Taket mellom nytt og gammelt blir spesielt underetasjen.
en kostbar og lite estetisk affære.
Taket på eksisterende del er mønt
på innsiden. Taket som bygget på
den nye delen er flatt. Det blir en rar
og komplisert sammenføyning.

Kantina:
Som
følge
av
sammenføyningen mister kantina
dagslys. For å opprettholde
dagslyset til kantina, må dette
arealet trekkes ut i det nye
mellombygget. Videre må det
etableres en glassfasade/tak på den
ene siden for å slippe inn lys i
mellombygget.

De ytre rammene på underetasjen
/døgnenheten gjør at man får
begrenset med plass til å endre på
etablerte rom. Dette gjelder også
planlagte rom.

Arealene i dette alternativet
planlegges uten begrensinger
fra eksisterende bygg.

Fleksibiliteten blir meget begrenset.
Dette alternativet ødelegger også
fleksibiliteten til døgnenheten i
underetasjen.

Som et «frittstående bygg» kan
det utvides i minst 2 retninger.
Dersom man velger å bygge
uinnredet kjeller vil den også gi
utvidelsesmuligheter
av
bruksarealet(BRA) uten å måtte
utvide bruttoarealet(BTA) og
BYA.

Både
korridorbredder
og
romdybder for planlagte arealer
åpner for ombygging og
bruksendringer i framtiden.

6

Fleksibilitet

7

Anbud
/ Anbudet for døgnenheten FKL BT2 er
gjennomføring kommet til kontraheringsfasen hvor Totalentreprise
man er i ferd med å signere kontrakt Anbudsmed byggestart i mai/juni 2017.
kontraheringsprosessen

og
kan

35
Møte i Regionalt brukerutvalg
11MAI2017 - saksdokumenter

side 204

Pkt

Tema
/ Alternativ 1 – 2.etasje på døgn
konsekvenser
Det blir et komplisert grensesnitt,
kontraktsform og gjennomføringsfase,
dersom byggearbeidet for 2 etasjen skal
igangsettes
i
perioden
mens
byggearbeidet for BT2 pågår.

Alternativ 2 – frittstående
tilbygg
gjennomføres
raskere
en
utførelsesentreprise. I denne
entrepriseformen
får
entreprenøren i oppgave å
foreta
alt
av
tekniske
beregninger
og
mengdeberegninger

I verste tilfelle får man 2 ulike
entreprenører på hver av etasjene.
Utførelsesentreprise
Denne entrepriseformen er mer
tidkrevende med sikte på
anbuds
-og
kontraheringsprosess. Alt av
tegninger,
tekniske/
masseberegninger
og
beskrivelse må utføres i regi av
byggherren.
Under
utførelsen/byggeperioden må
også byggherren ansvarlig for at
entreprenøren har korrekt
underlag til enhver tid. Ofte kan
dette ansvaret være kilde til
konflikter i en byggesak.
8
9

Fordeler
ulemper
Økonomi

/ Det henvises til overnevnte punkt for forståelse av fordeler og ulemper.
Det er ikke gjort beregninger på dette
alternativet. Bakgrunnen for dette er de
åpenbare ulempene, og at dette
alternativet ikke vil bli anbefalt.

9.5.1 Anbefaling av alternativ
Alternativ 2 anbefales lagt til grunn for videre prosjektering. Dette konseptet gir den beste
løsningen for nærhet/sambruk og fleksibel arealbruk.
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Endelig størrelse og utforming på nybygget må nærmere vurderes opp mot disponible midler
og valgt konsept.
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10. Konseptvurdering
For å oppnå målsetningene med Samisk Helsepark er det viktig å gjøre vurderinger mht
fleksibilitet og kapasitet innenfor de forskjellige fagområdene. Hovedutfordringen er at det vil
være en viss usikkerhet med tanke på hvilke funksjoner som vil være fast og hva som vil være
ambulerende stillinger. Det avhenger av hvilke personer som ønsker å bosette seg i Karasjok
og som i hovedsak kan og/eller forstår samisk språk og/eller kultur.
Tallmaterialet viser at det nok er behov for å gjøre vurderinger av hvordan en på en god og
enkel måte kan legge opp til størst mulig fleksibilitet i arealbruken og hvordan en på en best
mulig måte kan integrere somatikk, geriatri, LMS, rus /psyk og VPP/APAT i et fellesskap for å
oppnå gode synergier i pasientbehandlingen og kanskje ikke minst i den faglige utviklingen til
de fagfolkene som skal jobbe i Samisk Helsepark.
Vanlig tenkemåte i dag er at hvert fag skal ha sitt kontor/behandlingsrom/undersøkelses- rom.
I en moderne Poliklinikk er det et ønske med stor grad av fleksibilitet og stor grad av sambruk
av arealer. I fremtidens løsning er det ikke et rom til hver, men rommene er planlagt så
fleksible at de kan benyttes av alle funksjoner ved at spesialutstyr lett kan flyttes inn og ut
eller lagres i spesielle «nisjer» på hvert rom. For å få til en stor grad av fleksibilitet trenger en
å planlegge ut i fra andre prinsipper enn om vi tenker slik vi alltid har gjort.
I et nasjonalt perspektiv er det nok en oppfatning av at det Samiske miljøet er kreativt,
fremtidsrettet og ukonvensjonelt. Dette kan også gjenspeiles i hvordan Samisk Helsepark kan
fremstå.
Romprogrammet er satt opp med bakgrunn i det som er fremkommet i
brukermedvirkningsprosessen. I det etterfølgende er det gjennomført en del analyser knyttet
til funksjon, fleksibilitet, arealbruk og ikke minst kostnader. For å belyse de prinsipiell
forskjellene settes det opp noen analyser med tilhørende skisser for disse to tankesettene.
Tomten er skrå noe som gjør at bl.a. underordnede funksjoner som garderober og tekniske
rom er naturlig å plassere i underetasjen. Vurdering av hva som kan plasseres i underetasjen
er gjort i de enkelte konseptene.
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10.1 Logistikk
Prinsipielt kan logistikken i poliklinikken baseres på følgende modell.

Modellen er utarbeidet av Sykehusbygg.

I Samisk helsepark hvor vi skal samle alle funksjoner vil det være naturlig at også VPP, APAT,
LMS og Geriatri forsøkes behandlet etter dette prinsipp.

10.2 Konsept 1 - Planlagt konvensjonell løsning
I en konvensjonell løsning er tanken at hver lege/fag har sitt kontor med tilhørende utstyr hvor
de behandler sine pasienter. Romprogrammet er utarbeidet og basert på en slik løsning og
løsningen vil fungere godt.
Logistikken blir stort sett som angitt i ovenstående logistikkmodell, men med unntak av for
VPP og APAT. I denne løsningen er det lagt opp til at behandlerkontor for VPP og APAT er lagt
i sokkeletasjen.
10.2.1 Somatikk
For Somatikken er det utarbeidet illustrasjoner av hvert rom som er planlagt og tegnet inn på
skissene som er utarbeidet. Hvert av disse rommene har sin utforming og størrelse. Noen rom
er tenkt brukt av flere. Hvert rom er tilpasset de enkelte fagområder som skal benytte
rommene.
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Skisser utarbeidet av Borealis Arkitekter.
En spesialtilpasning som skissert gir liten grad av fleksibilitet og mulighet for å utvide og endre
aktiviteten på poliklinikken. Begrensningen ligger da i hvor mange pasienter den enkelte lege
kan ta på det enkelte spesialrom.
Når en ser at kapasitetsutnyttelse av rommene er relativt lav og fleksibiliteten er relativt liten
betyr det at arealene er relativt lave og statisk mht kapasitetsutvidelse.
10.2.2 Psykisk Helsevern og rus - VPP
Det er lagt til grunn at et behandlerkontor er 11 m2 hvor både kontorarbeid og behandling
foregår på samme rom og at hver behandler har sitt rom.
Alternativt at 3 behandlingsrom og 9 kontorplasser og 3 stillerom. Testrom er planlagt
sambrukt med Geriatrien sitt testrom.

10.3 Konsept 2 - Fleksibel løsning.
I en moderne løsning tenker vi først og fremst på hva som er «Kjernevirksomhet» og hva som
er sekundær virksomhet. Hva gir størst mulig fleksibilitet. Et annet viktig spørsmål er hva er
det som i dag er den største begrensende faktor for sambruk av rom.
Basis for dimensjonering av arealer er da i utgangspunktet ikke antall stillingshjemler, men
hvor mange pasienter som skal behandles. Så får den enkeltes kontorplass komme som en
konsekvens av stillingshjemler, ambulering osv.
10.3.1 Somatikk
For å ta det siste først så er det fra sykepleiersynspunkt tungt og tidkrevende å flytte utstyr
inn og utav et rom til et lager som gjerne ikke er tilstede eller er langt unna og at rommene
ikke er planlagt for sambruk.
Med tanke på pasientbehandling er det viktig å ha plass til funksjoner som kreves for å
gjennomføre undersøkelser og behandlinger i tillegg til å kunne dokumentere det som
gjøres/sies i det til enhver tid gjeldende pasientjournalsystem.
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I Prinsippet betyr dette at kontorfunksjon flyttes ut av behandlings/undersøkelsesrommene
og det legges opp til lagring av utstyr som kan flyttes enten i rommet eller i umiddelbar nærhet
til rommene. Skisse nedenfor viser i prinsippet hvor stor del av rommet som pr i dag benyttes
til kontor. Grovt sett kan en si at ca 1/3 av rommet i prinsippet er kontor. Dvs for Gastro sin
del er det definert et rom på 24m2, her utgjør kontoret da ca 8m2. For Hjerte omtrent det
samme. For øvrige behandlerrom på 16 m2 utgjør kontoret ca 5,3m2.

Sykehusbygg har definert at et godt flekisbelt behandlerrom/undersøkelsesrom bør være på
16m2.

Alternativ utførelse av Behandlings- og undersøkelsesrom
For Samisk Helsepark vil en slik tenkning gi følgende rom for Somatikk:
Antall årlige konsultsj.
(2015)

Gastro
Colo
Ultralyd
Hjerte
Lunge
Øye
Hud undersøkelse
Hud behandling
Audio
Audio Lytteboks
ØNH
Barn
Revmatolog

Økning til
2030

400
400
115
800
231
486
486
327
327
463
17
391
4 441

80
80
23
160
46
97
97
65
65
93
3
78
888

Antatte
Antall
Restkapasi Planlagt Bruttoareal Kontor Bruttoarea Kapasitets- Restkap Restkapasitet
konsultasjoner behandlings- tet (Dager) areal
areal
l
utnyttelse asitet konsultasjoner
2030
dager pr år

480
480
138
960
277
583
583
392
392
556
20
469
5 329

80
80
23
160
46
97
97
65
65
93
3
78
888

140
140
197
60
174
123
123
155
155
127
217
142
1 752

16
16

29
29

6

16

29

6

11

80
80

140
140

11

183

37

11

220
162
-

-0
58

-

-

16
16
12
9
8

109

29
29
22

6
6

14

-

180
Sum bruttoareal

11
-

6
6
6
42

-

11
11
11
726

374

Kommentar

840 Kan sambrukes
840
Sambruk med hjerte
222 Inkl. Ultralyd og Lunge
Sambruk med hjerte
-2 Inkl.ØNH, Barn og Reva.
346 Inkl.Audio
Spesialrom
Sambrukes med hud
Spesialrom
Sambrukes med Øye
Sambrukes med Øye
Sambrukes med Øye
2 245

76
256

Løsningen med generelle rom gir større mulighet for å utvide kapasiteten i poliklinikken
10.3.2 VPP og APAT
Om vi gjør samme betraktning på behandlerkontor for Psykisk helsevrn og RUS, nærmere
bestemt VPP, vil vise stort sett det samme forholdet.
Her stiller vi oss også spørsmålet hva er hovedfunksjonen/formålet med behandlerkontor? Ja,
å behandle pasienter og dokumentere det som sies og med mulighet for tilgang til det til
enhver tid gjeldende pasientjournalsystem. Hva skal det være plass til inne på
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behandlerkontoret/Behandlingsdelen av kontoret? 2-3 stoler, et lite bord og en mulighet for
å koble seg opp til DIPS. Det er viktig at rommene er like dersom pasienten skal inn på
forskjellige kontorer. Det betyr at det ikke skal innredes med personlige «eiendeler».
Det betyr at vi også her ser på hvordan vi kan skille kontor- og behandlerdelen.
Et behandlerkontor er i dag ca 11-13 m2. Ved å skille ut kontordelen viser det seg at
behandlerdelen av kontoret er på ca 6m2 og kontordelen ca 5-6m2.
For Samisk Helsepark vil en slik tenkning gi følgende rom og areal for VPP og APAT.
Antall årlige
konsultsj.
(2015)

Porsanger
Karasjok
Sum
APAT Karasjok

Økning til
2030

1222
853
2075

Antatte
konsultasjoner
2030

244,4
170,6
415

1466,4
1023,6
2490

Restkapasi Planlagt
tet (Dager areal
Antall
Pr
(netto)
behandlingsbehandler Behandl
dager pr år pr
rom)
erBeh.rom
kontor
(6m2)

128

92

0
12

Bruttoareal
B/N=1,8

Konto Brutto Kapasitets- Restkap
r areal areal utnyttelse asitet

0
21,6

0
42

0
75,6

25,2
47
Sum bruttoareal

12

21,6
76
122

14

128

92

Det er lagt til grunn 7 kontorarbeidsplasser for VPP og 2 for APAT. 2 behandlingsrom på 6m2
for VPP. For APAT er det lagt til grunn 1 behandlingsrom på 6m2 og et på 8m2 med telematikk.
Altså 4 behandlerrom. Behandlingsrommene kan da benyttes uavhengig av «fag»
I denne løsningen vil behandling og kontor være adskilt. Alle kontorplasser vil samles på et
sted og de enkelte fagområder samlet i mindre gruppekontor for å opprettholde
taushetsplikten. Fysisk vil kontorarealene innredes for bl.a. å redusere støy og lydutfordringer.
10.3.3 Endringsbehov
En moderne fleksibel løsning vil kreve endring i forhold til planlegging av innkalling av
pasienter, ambuleringsplanlegging osv. Dvs. det krever endring i arbeidsrutiner både for leder
og fagfolkene.

10.4 Vurdering av konsept
Arealmessig er kan det se ut til at en fleksibel løsning er noe mere effektiv enn den
konvensjonelle løsningen, men hovedhensikten er at det vil være større rom for å utnytte
kapasiteten i poliklinikken bedre ved å benytte en fleksibel og moderne løsning.
10.4.1 Konvensjonell løsning
Se vedlegg for detaljer og innhold i romprogrammet. Tabellen nedenfor viser et sammendrag
av innholdet i Samisk helsepark BT3
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10.4.2 Fleksibel løsning
Arealoversikt pr hovedfunksjon lik den som er vist i kapittel 2.6.2
Summer av Arealer funksjon
Summer av Brutto areal Summer av Kostnad
(nto.kvm)
Ambulerende
6
10,8
486000
Audio
33
59,4
2673000
Felles spesialistlegefunksjoner
75
135
6075000
Geriatri og LMS
69
124,2
5589000
Hud
18
32,4
1458000
Indremedisin og hjerte
81
145,8
6561000
Kontor Stillerom
24
43,2
1944000
Møtesenter
90
162
7290000
Røntgen
35
63
2835000
Studenter
12
21,6
972000
VPP
54
97,2
4374000
Øvrige fellesarealer spesialist
159
286,2
12879000
Øye
22
39,6
1782000
Totalsum
678
1220,4
54918000
Type areal

I dette alternativet inngår ikke APAT og ledelsen for Døgn fordi det var besluttet at de skulle
være i eksisterende paviljonger.
10.4.3 Vurdering og anbefaling av konsept
Rammen for bygg til somatiske helsetjenester er satt til 40 mill. kr (2012 kroner). Etter
indeksregulering av dette til 44 mill. kr. ble den totale rammen for Samisk Helsepark utvidet
til 50 mill. kr. Det er ikke satt av midler til flytting av VPP og APAT fra Lakselv til Karasjok, og
det er derfor nødvendig at prosjektet utrede muligheten til å løse fellesarealer og arealer til
APAT og VPP innenfor investeringsrammen på 50 mill. kr.
I planleggingen er det lagt opp til en brutto/nettofaktor på 1,8. Litt avhengig av hvilket prinsipp
for planløsning som velges vil det faktiske forhold B/N variere. Ved en løsning hvor det kun er
en korridor vil sannsynligvis B/N faktoren være ca 1,6, men ved en sentral kjerne med 2
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korridorer kan det se ut til at B/N faktoren vil være ca 1,8. Det er lagt til grunn en arealkostnad
på kr. 45.000,-. En kvalitetskontroll av denne kostnaden basert på faktiske priser viser at det
nok er et riktig nivå å legge seg på. Da er det lagt til grunn 20% usikkerhetsmargin og en B/Nfaktor på 1,8.
Vurderinger av kostnader knyttet til om det skal planlegges etter en konvensjonell løsning eller
ikke utgjør ikke noen stor kostnadsmessig forskjell. Arealforskjellen mellom modellen er på ca
2 – 2,5% i favør av en fleksibel løsning. Kostnadsmessig utgjør dette ca Kr. 1,6 mill.
I de etterfølgende analyser og vurderinger er det derfor lagt til grunn at kostnaden er stort
sett den samme uavhengig av konsept.
Overordnet viser analyser følgende fordeling av kostnader mht funksjoner.
Overordnede analyser av areal vs kostnad

Nettoareal Bruttoareal Kalkulert kostnad

Kun møtesenter
Kun kontorarbeidsplasser
Sum kontorarbeidsplasser og møtesenter
Underøkelse, behandling og kjernevirksomhet
Totalsum inklusive alle funksjoner
Totalsum eks. møtesenter

90
211
301
416
717
627

162
380
542
749
1 291
1 129

kr
kr
kr
kr
kr
kr

7 300 000,00
17 100 000,00
24 400 000,00
33 700 000,00
58 100 000,00
50 800 000,00

I kostnaden for undersøkelse, behandling og kjernevirksomhet er det medtatt arealer til
garderober og alle andre sekundære rom.
I kostnaden for Kontorarbeidsplasser og møterom er kopi, merkantil og kontorer medtatt for
samtlige funksjoner. Det er også lagt inn arealer for ledergruppen til Døgn enheten.
En analyse av forskjellige utbyggingsalternativer gir litt forskjellige utslag, men møtesenter er
det som gir størst utslag i kostnad uansett hvordan vi setter sammen de øvrige arealer.
Nedenstående tabell gir en oversikt over hvilke elementer som er kostnadsdrivende i
prosjektet.
Alternativ
Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ 3
Alternativ 4
Alternativ 5
Alternativ 6
Alternativ 7

Innhold
Nettoareal Bruttoareal Kalkulert kostnad
Somatikk, LMS, Geriatri
534,00
961,20 kr 43 300 000,00
Somatikk, LMS, Geriatri og VPP
588,00
1 058,40 kr 47 600 000,00
Somatikk, LMS, Geriatri, VPP og APAT
602,00
1 083,60 kr 48 800 000,00
Somatikk, LMS, Geriatri, VPP, APAT og Ledelse Døgn
629,00
1 132,20 kr 50 900 000,00
Somatikk, LMS, Geriatri, VPP, APAT og Ledelse Døgn eks Øye
607,00
1 092,60 kr 49 200 000,00
Somatikk, LMS, Geriatri, VPP og Møtesenter
678,00
1 220,40 kr 54 900 000,00
Somatikk, LMS, Geriatri, VPP, APAT, Møtesenter og Ledelse Døgn
719,00
1 294,20 kr 58 200 000,00

Med dette som bakgrunn er prosjektets vurdering at opprinnelig plan om at ledelsen for Døgn
og APAT skal være i eksisterende paviljonger bør revurderes. Etter prosjektets vurdering vil
det være fornuftig å planlegge med at alle arbeidsplasser bør være i hovedbygget og at
møtesenteret flyttes ut i en av paviljongene. Kostnad for ombygging vil være omtrent lik som
det opprinnelige forslaget. Fordelen er at alt av personell er samlet på et sted. Så vurderes det
at alle andre alternativer kan gjennomføres innenfor angitt ramme på Kr. 50 mill med de
angitte funksjonsbehov.
Kostnad for møtesenter er kalkulert til å være Kr. 7,3 mill. I kostnaden for møtesenter inngår
også opparbeidelse av parkeringsplasser for 30 biler.
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Konseptvalg forutsetter størst mulig sambruk av arealer, at all behandling og undersøkelse i
Sokmatikk foregår på hovedplan. Felles venteareal og samling av merkantile funksjoner for
Somatikk og Psykiskhelsevern og rus. Kontorer for VPP og APAT forutsettes plassert i
sokkeletasjen. Eventuelt kan LMS og Geriatri også vurderes lokalisert i sokkeletasjen pga
naturlig sambruk av arealer mellom disse fagområdene. I sokkeletasjen forutsettes alle
underordnede rom som tekniske rom, garderober og eventuelle lager plassert. Alle rom
planlegges med størst mulig fleksibilitet. Ny hovedinngang etableres i nybygget inntil
eksisterende bygg. Denne vil fungere som hovedinngang for hele bygget.

11. Bærekraft
Finnmarkssykehuset HF gjennomfører flere store byggeprosjekter. Dette er utfordrende for
den fremtidige bærekraften. 26. april 2017 legges styresak 33/2017 Investeringer og
bærekraftsanalyse frem for styret.

Den forventede økonomiske utviklingen til foretaket viser en større utfordring siden siste
styrebehandlingen i september 2016. Det er i hovedsak trekk for moms og pensjon, samt
foretakets store iverksatte og planlagte investeringer som medvirker til dette.
Finnmarkssykehuset
HF
har
gjennom
styresak
33/2017
søkt
om
økt
kapitalkompensasjon/driftstilskudd. Alternativet til dette vil være ytterligere effektivisering i
driften eller redusere investeringsnivået. Utfordringer knyttet til økonomisk bærekraft betyr
et økt fokus på drift i balanse samt at investeringsrammene som er satt skal overholdes.

12. Plan for byggefase
Det foreslås at prosjektet går direkte over til byggefase hvor følgende hovedaktiviteter inngår.
Byggefase
Workshop / Brukermedvirkning
Utarbeidelse av Totalentrepriseforespørsel
Anbudsfase
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Evaluering og forhandlingsfase
Samhandling 1 – Optimalisering av prosjektet
Samhandling 2 - Detaljprosjektering og bygging
Overtakelse 1
Utstyrsmontering
Funksjonstesting og prøvedrift
Overtakelse ferdig bygg

12.1 Suksessfaktorer
En godt gjennomført Workshop for å sikre god brukermedvirkning.
Et godt gjennomarbeidet totalentreprisegrunnlag med nok frihetsgrader for entreprenørene
å velge egne kostnadseffektive løsninger.
Valg av riktig entreprenør.
At fremdriften holdes.
Riktig organisering av prosjektet.
Nok administrative ressurser for gjennomføring av anbudsprosessen.

12.2 Særskilte utfordringer knyttet til gjennomføringen
Det er i all hovedsak to hovedutfordringer i tillegg til anbudssum knyttet til gjennomføringen.
Det første er igangsettingstidspunkt for å unngå problemer med vinterarbeider. Det andre er
fremdriften frem til anbyder er valgt og vi komme i gang med de fysiske byggearbeidene på
tomta.
Det er en ikke ubetydelig risiko ved å presse fremdriften for å få til en igangsetting på
byggeplass i løpet av høsten 2017. Risikoområder er:
 For dårlig gjennomarbeidet anbudsgrunnlag.
 For liten tid til å gjennomføre forhandlinger med entreprenørene.
 For liten tid til å gjennomføre samhandling før endelig kontrakt signeres.
 For kort tid til prosjektering.

12.3 Organisering og ansvarsdeling
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Prosjekteier
Adm.Dir

Styringsgruppe

Prosjektansvarlig

Referansegruppe

Prosjektleder

Sykehusbygg

Byggherreombud
Prosjektsekretær
Brukerkoordinatoter

Prosjektgruppe /
Medvirkningsgruppe

Totalentreprenør

Prosjektgruppen vil ivareta brukermedvirkning i byggefasen.
Det utnevnes brukerkoordinatorer for klinikk, medisinteknisk utstyr og Bygg/IKT.
Sykehusbygg engasjeres for å bistå med KS og faglig bistand i prosjektet.
Det planlegges å engasjere et Byggherreombud som skal bistå PL i gjennomføringen av
prosjektet.
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12.4 Fremdriftsplan
Tentativ fremdriftsplan.

12.5 Kontraktstrategi
For å opprettholde fremdriften planlegges det å gjennomføre en anbudskonkurranse for
totalentreprise basert på en funksjonsbeskrivelse. Konkurransen planlegges gjennomført som
en kombinert design og priskonkurranse. Et visst antall entreprenører prekvalifiseres. Disse
får mulighet til å inngi tilbud med deres løsning mht arkitektur, funksjon og kvalitet. For denne
jobben vil de som leverer tilbud få et lite honorar. Har en tanke også om at vi setter prisen.

12.6 Prinsipper for prosjekt- og risikostyring
Allmenngyldige prinsipper for styring av byggeprosjekter vil legges til grunn for styring av
prosjektet og for å styre risiko.
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13. Vedlegg
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Romprogram Samisk Helsepark.xlsx

UTVIDET ROMPROGRAM - SOMATIKK, GERIATRI, LMS, VPP og MØTE

Dato:

695
1251

Sum total (netto kvm)
Sum total (brutto kvm - nto.kvm x arealfaktor)
Kostnader basert på areal i programskisser, datert 03.03.17
Rom
nr

Rom navn

Funksjon

Nærhet

Ant

Rom for gastro. Utstyr står permanent her. Må være plass til å
Gastro (spesialrom) ha ultralydapparatet på dette rommet. Nisje for lege til
diktering med mer

110
A3/A9/A
4

1

24

24

A3 og
A1

1

6

6

A.2

Observasjon

Observasjon etter behandling. Observeres av sykepleier.

A.3

Coloskopi
(spesialrom)

Endo/colo (husk wc og omkledning) Utstyr står permanent her. A1/A2/A
inkl HCWC på 5 kvm.
4

1

21

21

A.4

Behandlingsrom 1
(Tidl. Ultralyd)

Tilrettelegges for gynekolog og revmatolog ved å plassere
ultralyd samt kombi gyn/undersøkelsesbenk.

A1/A3/A
5

1

16

16

A.5

Hjertelab (B)
spesialrom

AEKG (sykkel/tredemølle) Datamaskin, Ekko. Kontornisje til
kardiolog

A5/A7/A
8

A.6

Desinfisering

Desinfeksjonsrom, med rent og uren side (deles fysisk). Må ha
A.1/A.3
nærhet til rom A1 og A2. (17 + sluse: 8,8.m2)

C.2

Behandlingsrom 4
(Tidl.Kontor)

Tilrettelegges for hudlege ved at (FM)utstyr hudlegen bruker
plasseres hit, bla cryoutstyr, mikroskop.
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800
Rack 70 x110 cm ,
Gastroscop,
undersøkelsesbenk 70 x 210

undersøkelsesbenk 70 x 210

Helst Seng, event god liggestol

115

Coloscop, diatermi(TR) 60 x
70 xm

Rack, undersøkelsesbenk

Ultralydapparat(TR) 110 x
110 cm US.lys(FM)

kombi undersøkelsesbenk

Tredemølle (120 x 200 cm),
Aircondition, Ekko
Autoklav, Vaskemaskin,
Scopvaskemaskin

15

25

1

18

18

Pakkemaskin(TR)

(kont)

110

20
G1

1

20

C. Hudlege - Sum total

C.1

56 295 000,00

1

B. Øyelege - Sum total

Lysbehandlingsrom. Brukes av pasienter som får
Lysbehandlingsrom lysbehandling. Plass til omkledning. Betjenes av sykepleier (:
ikke dagslys)

Prosjektkostnad kr

A-EKG; sykkel 50 x 100 cm
og datamaskin 80 x 90 cm til
EKG. Må stå permanent her

A.7

B.1 Øyelege (spesialrom) Privat hjemmel til Per Somby overført.

45 000,00

Antall
Kvm Arealer
Nytt utstyr/møbler
Eksisterende utstyr/møbler
årlige
(netto) funksjon
(FM - fastmontert)
(FM - fastmontert)
(TR
(nto.kvm) konsultsj.
(TR - transportabel)
- transportabel)
(2015)
27.02.17

A.Indremedisin I og II - Sum total

A.1

27.02.2017
Prosjektkostnad pr.kvm
kr
Arealfaktor 1,8

28

1

G1

1

Øyelegeutstyr. Obs.
mørkelegging vindu

20

971

12

Boks(FM) 150 x 150
kam(TR)
Lysrack(FM)
110 x 70
Buckybehandling(FM) 70 x
60 cm

16

16

Diatermi(TR)
Undersøkelsesbenk(FM) 70 x
210 cm Mikroskop (FM) 70 x
110 cm

(kont)

28

12
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D. Audiograf - Sum total
D.1

Audiograf
(spesialrom)

Kontor og arbeidsrom for audiograf. Lytteboks tilpasses til
rommet

20
E1 og
D2

1

16

20

(kont)

20

E.Amb.spesialister - Sum total

E.1

E.2

Behandlingsrom 2
(ØNH)

Øre-nese-hals spesialist. Ambulerer 2 uker hver annen måned
(12 uker pr. år). Utredning av alle typer ØNH-sykdommer med
blant annet mikroskopi, endoskopi og prikktest. (Alle typer
D1/D2/
kirurgiske behandlinger som kan gjøres i lokalanestesi, f.eks
G1
drenbehandling, polyppfjerning, reponering av nesefraktur,
snorkeoperasjon (med radiokniv), fjerning av føflekker i ørenese-halsregionen.)

1

16

16

463

Behandlingsrom 3

Tilrettelegges for lungelege ved at utstyr til spirometri med mer
plasseres hit. Brukes av bla Barnelege når lungelege ikke
A4
tilsted. Spirometri taes også av sykepleier når lungelege ikke
tilstede. Slås i lag med E.3

1

12

12

17

(kont)

28

Skjelttrøntgen

Røntgen med nisje til operatør

1
1

Skiftestue

G.2

Infusjonsrom

G.3

Arbeidsstasjoner

2 Sykepleiere i hele stillinger

G.4

Cellekontor

50 % sykepleier og 50 % leder

G.5

Medisinrom

trenger ikke vindu

G.6
G.7

Felles lager
Felles lager

Felles for MTU, kommoder til spesialistene
Forbruksmateriell og MTU

Liten LAB

Infusjonsrom med plass for to liggestoler

35
15
(kont)

A, G3 og
G5
A, G2 og
G5

A, G2 og
G3

Benyttes av soma, psyk og rusbehandling.

H.2

Behandlingskontor Kontorplasser for geriater i fast stilling med plass til utstyr for
geriatri
testing.
Kontor hvor sykepleier kan ta samtaler, kartleggig,
Testrom Geriatri
kognitivetester med mer.
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30
10
40

1

16

16

1

16

16

2

6

12

1

9

9

1

8

8

1
1

8
8

8
8

1

12

12

(kont)

89

H. Geriatri og LMS
H.1

ØNH unit(FM) (90 x 150cm).
Liggestol (FM) (120 x 70cm)
Radiobølgeapparat(TR)
(40x60 cm)

Røntgenmaskin

89

Tilrettelegges for alle ingrep/undersøkelser som spesialistene
trenger assistanse til . Tilrettelgges for allergitesting, 24tBT,
R.test med mer som utføres av sykepleier.

G.1

Lytteboks

40

G. Felles spesialistlegefunksjon

G.8

Arbeidsbenk/hyller til utstyr
forvedlikehold/reperasjon og
tilpassing (FM)

28

F.Skjelettrøntgen - Sum total
F.1

653

Undersøkelseslys(FM)

kombi gyn/us.benk 90 x 220cm
2 stk Liggestoler (120 x 70 cm),
bord

Medisink Kjøleskap(FM)
Avtrekk/sug(FM)
Fryseboks(FM)

Sentrifuge (klinikken har)

Blodprøvetakningsstol
Blodgassanalyseapparat
Blodsukkermåler(HBA1C)
Urinprøveanalyse CRP/celleteller
inkubatorskap Senkningsteller

57
H

1

12

12

H

1

12

9
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H.3

Undersøkelsesrom
Geriatri

H.4

Ventenisje

H.6

Kontor LMS

Undersøkelsesrom (Fysio/ergo kan dele rom) (Inneholder
telematikk). 4 meter til gangtest (Må være plass på hver side av H
4 meteren)
Eget ventrom/nisje for geriatriske pasienter (stillerom)
H
Arbeidsplass til LMS koordinator. Deles med
H
diabetessykepleier.

1

18

18

1

6

6

2

6

12

(kont)

57

I. Øvrige fellesarealer spesialistlege

I.1

134

Møte/pause/vaktrom til 10 personer, nærhetskrav til
Pauserom/ vaktrom behandling? Med minikjøkken (Avhengig lokalisering av bygg)
(Felles VPP) 15+5 ved sambruk

1

20

20

I.2

HCWC besøk

Felles for damer og herrer

2

5

10

I.3

HCWC person

Felles for damer og herrer

2

5

10

I.4

Garderobe

Dame og herre med dusj og toalett. NB Felles med døgn/VPP
(24m2x2)

I.5

Merkantil

Helsesekretær og merkantilpersonell /felles info

I.6

Kopirom

I nærhet til sekretær

I.7
I.8
I.9
I.10
I.11
I.12

Ventenisje
Avfall
Lager
Lager
Nisje
Ventrom

I.13

Bøttekott

Ventenisje i kooridor utenfor behandlingsrom
Smitte
Urent lintøy
Rent lintøy
Nisje for oppbevaring av rullestol (del av vestibyle)
Ventrom
Må plasseres midt i enheten (Rengjøringsmaskiner plassert i
eks bygg FKL)

2

9

18

I.6 og
I.12

4

6

24

I.5

1

4

4

1
1
1
1
1
1

4
5
5
5
4
20

4
5
5
5
5
21

1

3

3

(kont)

134

I.12

J. VPP
J.1
J.2
J.3
J.4
J.5
J.6

Behandlingsrom 1
Behandlingsrom 2
Behandlingsrom 3
Kontorlandskap med
Tre kontorplasser, en plass til stillerom
stillerom
Kontorlandskap med
Tre kontorplasser, en plass til stillerom
stillerom
Kontorlandskap med
Tre kontorplasser, en plass til stillerom
stillerom

Minikjøkken.
http://www.ajprodukter.no/garder
obeskapinnredning/smaromsskap/smarom
sskap/718632819441793.wf?productId=194417
85
HUSK på toalett; stellebord,
barnetoalett
8 garderobeskap.
http://www.ajprodukter.no/garder
obeskapinnredning/garderobeskap/zskap/45870219449711.wf?productId=194497
46

Makuleringsmaskin
Frankeringsmaskin

kopimaskin/skanner

Rullestol(TR)

99
9
9
9
4

6

24

4

6

24

4

6

24
99

K. Møtesenter
K.1
K.2
K.3
K.4

Møterom 1
Møterom 2
Møterom 3
HCWC

inkl. stollager (20+3)

Behov for gard, BK ?
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2

5

70
20
20
20
10
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70

Disponibelt - i under etasjen
Areal med dagslys 33+18+14 (?)
Kommentar:

Ikke utgravd del kan være et reserve areal: BTA
: Økt areal skyldes disp. areal og økt gard./wc i under etasjen
Vestibyle inngår i gangareal (57+30m2) (inngår i b/n-faktor)
Omfang av tekniske rom må kvalitetsikres i prosessen videre (inngår i b/n-faktor)
Trapperom, heis og sjakter inngår i b/n-faktor
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2 575

E. Amb. spesialister

4 575

3 425
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H.5
H.6
kontor kontor LMS
sykepl.
12,0 m2
2
9,0 m
2 575
3 425
Kan utgå

3 500

E.2/3
Beh.div
12,0 m2

www.borealisark.no

Boks 1131, N-9261 Tromsø

Borealis Arkitekter as
tlf. +47 77 66 34 00

3 500

A.0000
00.01.17
1:200

Målestokk Dato
Saksbehandler

Inger Reiersen

Kontr.

2016.14

Tegn.nr.

5 500

1 750

3 500

2 200 2 200

3 500

3 640

5 500

Møterom sammen med
øvrige i møteromspool?

3 265
3 500

E.1
ØNH beh.
16,0 m2

H.4
Vent.
6,0 m2
1 715

3 500

3 415

H3
Undersøk.
18,0 m2

5 500

H.2
kontor
9,0 m2

Gangtest

3 500

2 300

H.1
Beh.kontor
12,0 m2

3 500

H. Geriatri og LMS

D. Audiograf

3 500

Kjøl

G.8
liten
lab.
12,0 m2
3 425

N

side 223

Romprogram figurer

(16 m²)

5 725

Samisk helsepark

4 000

D.2
Lytte
8,0 m2

4 275

Mulighetsstudie

3 425

G.7
felles
lager
8,0 m2
2 275

I.1
Pause/vakt.
20,0 m2

I.2
Møte
20,0 m2

G.5 må
ligge vegg
i vegg med
hcwc

3 500

C.2
Hud-kontor
14,0 m2

G.6
G.5
medisin felles
8,0 m2 lager
8,0 m2
2 275 2 275

3 640

Helse Nord RHF Finnmarkssykehuset

2 575

C.1
Hud-beh.
12,0 m2

I.13
1 BK
700
3,0 m2

Full målestokk i A3. Nedkopiert 70% i A4.

3 425

I.12
Venterom
20,0 m2

09
.0
2.
17

4 575

2 575

te
gn
in
g

G.3
Arb.stasj.
12,0 m2

I.4
gard.H.
9,0 m2

3 500

G.2
Infusjonsrom
16,0 m2

F

G.4
kontor
9,0 m2

C. Hudlege

I.11
RS-nisj.
4,0
m2
2 275

I.4
gard.D.
9,0 m2

Fo
re
lø
pi
g

G.1
Skiftestue
16,0 m2

I.1
Pause/vakt.
15,0 m2

3 640

5 725

I.8
avfall-sm.
5,0
m2
2 875
I.9
lager-ur.
5,0 m2
I.10
lager-r.
5,0
m2
2 875

Alternativ utforming pause/vakt
G. Felles spesialistfunksjon
3 500

3 500

6 850
Alt. Gastro

2 300
2 I.3
500
I.3
Wc besøkWc pers
5,1 m2 5,5 m2

1 750

8 325
Alt. røntgen

1(20440
m²)

1 750

4 075

2 950
I.6
kopi
4,0 m2
I.7
vent.nisj.
m2
24,0
275

A.1/A.10
Gastro
24,0 m2

(0 m² ?)

D.1
Audio
Kontor/beh.
16,0 m2
4 575

4 800

F.1/2
Røntgen
40,0 m2

B. Øyelege
B.1
Øyelege
20,0 m2

I.5
merkantil
12,0 m2

1 750 1 750

3 425

4 275

I.3
I.3
Wc besøkWc pers.
5,1 m2 5,5 m2

1 750 1 750

3 500

(0 m² ?)

3 500

Filplassering: S:\BOREALIS\2016\2016.14 Samisk helsepark\4 BYGGPROSJEKTER\41 TEGNINGER (designfil dwg-pln)\Samisk helsepark alt.2.pln
BIM modell ArchiCAD 15 NOR

A.5-6-7
Hjertelab.
25,0 m2
7 150
Alt. hjertelab

A.8
Lungelab.
12,0 m2

I.1
Pause/vakt.
15,0 m2

6 370

4 400

ScV

AK

A.10
kontor
gastr.
9,0 m2
2 575

5 150

A.7
Hjertelab.C
10,0 m2
2 850

A.6
Hjertelab.B
15,0 m2
4 275

F.2
Kont./
oper.
15,0 m2
4 300

5 500

3 500

A.5
Hjertelab.A
9,0 m2
2 575

3 500

A.4/A.8
Ultralyd
/gyn. lunge
12,0 m2
3 425

3 500

5 150

A.9
Desinf.
18,0 m2

F.1
Røntgen
35,0 m2

3 500

A.2
A.3
Observ. Coloskopi inkl. hcwc
6,0 m2
17,0 m2
1 700
(5 m²)
4 850

A.1
Gastro
18,0 m2

I. Øvrige fellesarealer spesialistlege

F. Skjelettrøntgen

3 500

A. Indremedisin I og II

Gastroskop
70x110

4 600

(hcwc 5 m²)

5 210

A.3
Coloskopi
inkl. hcwc
21,0 m2

2 500

3 370

Sluse 2,2 m2
Data
80x90

4 740
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Samisk helsepark

Helse Nord RHF Finnmarkssykehuset

5 725
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Mulighetsstudie

B.1
Øyelege
20,0 m2

3 500

B. Øyelege

A og B - Indremedisin I og II, Øyelege

5 425

06.03.2017 A.0001

Målestokk Dato
Saksbehandler

A.6 Alternativ romfig.
Desinf.
18,5 m2

4 600

A.5
Hjertelab. A,B og C
25,0 m2

4 600

5 890

1:100

5 250

Inger Reiersen

Tegn.nr.

Sluse 8,8 m2

1 500

Lager

Kontr.

AK

800

Ultralyd
110x110

2016.14

A.6
Desinf.
17,4 m2
ScV

lager

2 950

ren

3 050

A4
Beh.1
16,0 m2

A.2
Observ.
5,8 m2

www.borealisark.no

Coloskop
60x70

tlf. +47 77 66 34 00
Boks 1131, N-9261 Tromsø

Rack

4 600

A.1
Gastro
24,0 m2

Ultralyd
110x110

Borealis Arkitekter as

A. Indremedisin I og II

Lager

Lager

Møte i Regionalt brukerutvalg
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4 350

Radiobølge
app.(FM)
40x60

5 250
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Inger Reiersen

Lytteboks(FM)
min.150x150
(UU)

1:100

Tegn.nr.

06.03.2017 A.0002

Målestokk Dato

Kam (TR)
str.?

Saksbehandler

Skap?

800

www.borealisark.no

tlf. +47 77 66 34 00
Boks 1131, N-9261 Tromsø

Borealis Arkitekter as

Boks (FM)
150x150

Kontr.

5 250
C.1
Hud-beh.
12,0 m2
3 000

Lysrack
(FM)110x70

C, D og E - Hudlege, Audiograf og Amb.spes.

E2
Beh.3
16,0 m2
2016.14

3 050

Microskop
(FM)70x110

Samisk helsepark

lager

3 050

Diametri (TR)
str.?

C.2
Beh.4
16,0 m2

800

D.1-2
Audio
Kontor/beh.
20,0 m2
4 600

Utsytyr for
hørseltest
(FM)

Arbeidsbenk for
vedlikehold/rep.

Blodtrykksapparat

C. Hudlege

Helse Nord RHF Finnmarkssykehuset

E1
Beh.2
16,0 m2

3 050

Blodtrykksapparat

Lager

Mulighetsstudie

ØNH unit
(FM)90x150

Liggestol
(FM)
120x70

5 725

Bucky
beh.(FM)
70x60

4 000

D. Audiograf

E. Amb. spesialister
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F - Skjelettrøntgen

Samisk helsepark
Inger Reiersen

Saksbehandler

1:100

Tegn.nr.

06.03.2017 A.0003

Målestokk Dato

Kontr.

2016.14

6 940

www.borealisark.no

tlf. +47 77 66 34 00
Boks 1131, N-9261 Tromsø

Borealis Arkitekter as

1 830

Helse Nord RHF Finnmarkssykehuset

4 600
F.2
Kont./
oper.
10,1 m2

Mulighetsstudie

F.1
Røntgen
30,0 m2
4 580

F. Skjelettrøntgen

3 125

(FM)
120x70

www.borealisark.no

G.3
Arb.stasj.
12,0 m2

tlf. +47 77 66 34 00
Boks 1131, N-9261 Tromsø

4 000

G.2
Infusjonspumper
Blodtrykksapparat
Infusjonsrom
16,0 m2 Liggestol

4 600

Liggestol
(FM)
120x70

3 500

G.1
Skiftestue
16,0 m2

Borealis Arkitekter as

G. Felles spesialistfunksjon

3 425
4 000

06.03.2017 A.0004

2 600

1:100

Tegn.nr.

Kontr.

Hc
Wc

Målestokk Dato

G.7
felles lager
8,0 m2

4 600

G.6
felles lager
8,0 m2

2016.14

2 575

Kjøl

G.8
liten
lab.
12,0 m2

2 270

F

2 270

G.5
medisin
8,0 m2

2 270

G.4
kontor
9,0 m2

3 500

3 475

Inger Reiersen

G - Felles spesialistfunksjoner

side 227

Samisk helsepark

Helse Nord RHF Finnmarkssykehuset
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Mulighetsstudie

Saksbehandler

3 510
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H - Geriatri og LMS

Samisk helsepark
Inger Reiersen

Saksbehandler

1:100

Tegn.nr.

Kontr.

06.03.2017 A.0005

Målestokk Dato

3 425
2016.14

H.6
kontor LMS
12,0 m2
3 500

4 100
3 500

930

www.borealisark.no

tlf. +47 77 66 34 00
Boks 1131, N-9261 Tromsø

Borealis Arkitekter as

1 925

H. Geriatri og LMS

Helse Nord RHF Finnmarkssykehuset

5 150

H.2
Testrom
Geriatri
12,0 m2
H.4
Vent.
4,1 m2

Mulighetsstudie

H3
Undersøk.
18,0 m2
3 500

H.1
Beh.kontor
12,2 m2
2 570

3 510

4 275

3 425

Lab.

I.2
Wc besøk
5,9 m2

3 110

2 000

4 380

www.borealisark.no

I.2
Wc besøk
5,5 m2

tlf. +47 77 66 34 00
Boks 1131, N-9261 Tromsø

4 680

2 551
3 950

I.3
wc - pers.
10,1 m2

2 500

I.1
Pause/vakt.
20,0 m2

Borealis Arkitekter as

I. Øvrige fellesarealer spesialistlege

I.6
kopi
4,5 m2

3 800

06.03.2017 A.0006
1:100

Tegn.nr.
Målestokk Dato

1 750

I.13
BK
3,0 m2
1 700

Inger Reiersen

I.9
lager-ur.
5,0 m2

I.11
RS-nisj.
4,6 m2

Saksbehandler

1 300

I.10
lager rent
5,7 m2

2 100

3 050

I.7
Vent.
4,0 m2

4 550

2 390

5 600

Kontr.

4 800

3 600

I.5
Info, merkant.
inkl helsesekr.
24,0 m2

2016.14

I.12
Venterom
21,8 m2

I.8
avfall-sm.
5,0 m2

2 100

1 200

2 400

I.3
2 Wc
/1 dusj pers.
8,5 m2

2 400

23 skap
7,2 m2

2 050

I.4
gard.D.
9,1 m2

2 595

side 229

I - Øvrige fellesarealer

2 595
2 050
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I.3
2 Wc
/1 dusj pers.
8,5 m2

Samisk helsepark

23 skap
7,2 m2

Mulighetsstudie

I.4
gard.H.
9,1 m2

3 525

Garderober i u.etasjen.

Helse Nord RHF Finnmarkssykehuset

2 365

2 650

www.borealisark.no

tlf. +47 77 66 34 00
Boks 1131, N-9261 Tromsø

7 050

J6
Kontorlandskap
24,0 m2

J3
Samtale
9,0 m2

Stillerom

6 150

J5
Kontorlandskap
24,0 m2

3 400

J4Kontorlandskap
24,0 m2

Stillerom

J2
Samtale
9,0 m2

3 900

J1
Samtale
9,0 m2

Borealis Arkitekter as

J. VPP

K. Møtesenter

06.03.2017 A.0007

Målestokk Dato

3 900

1:100

Kontr.

Tegn.nr.

6 150
2016.14

2 300

K.3
Møtesenter
19,9 m2

4 825

6 125
2 650

K.4
WC
6,0 m2

2 525
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Mulighetsstudie

K.4
WC
5,6 m2
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Samisk helsepark

3 250

Helse Nord RHF Finnmarkssykehuset

4 150

1 805

2 700

4 150

VPP og Møtesenter

K.2
Møtesenter
20,0 m2

Saksbehandler

K.1
Møtesenter
20,0 m2
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Møtedato: 11.5. 2017
Arkivnr.:
2017/8

Saksbeh/tlf:
Kristina Lindstrøm, 934 83077

RBU-sak 33-2017

Vurderingskomite for innovasjonsmidler –

Sted/Dato:
Bodø, 4.5.2017

oppnevning av brukerrepresentant
Bakgrunn
Helse Nord RHF lyser i 2017 for første gang ut egne midler til innovasjonsprosjekter i
regionen. Midlene lyses ut i en åpen konkurranse hvor ansatte i helseforetakene kan
søke om støtte til innovasjonsprosjekter innen kategoriene tjenesteinnovasjon eller
produktbasert innovasjon.
Med innovasjon menes nye eller vesentlig forbedrede produkter, tjenester eller
prosesser som tas i bruk og som gir økt verdiskapning og/eller samfunnsnytte.
Utlysningen er særlig rettet mot prosjekter som kan bidra til:
• Bedre pasientsikkerhet/reduksjon av pasientskade
• Reduksjon i ventetider og økt kapasitetsutnyttelse
• Økt arbeidsbesparelse og effektivisering
• Økt bruk av selvbetjeningsteknologi

Det er utarbeidet en utlysning som gir nærmere informasjon om hvilke kriterier som
gjelder i den åpne konkurransen. Lenke til utlysningen: Helse Nord RHF - Lyser ut midler
til innovasjon
Det går fram av utlysningen at søknadene skal behandles av en vurderingskomite
bestående av interne og eksterne representanter, herunder en brukerrepresentant.
Problemstillinger
Prosjektsøknadene som kommer inn antas å ha en sterk klinisk vinkling med klar
referanse til bedre nytte og kvalitet i pasientbehandlingen. Det er av stor verdi at
brukerne er representert i komiteen som skal vurdere og rangere søknadene.

Søknadsfrist er 15. mai, og vi forventer å få inn ca. 20 søknader. Hver søknad består av
en elektronisk søknad med en prosjektbeskrivelse på inntil 3 sider og 2-3 vedlegg (CV.
m.m.).

Vurderingsarbeidet gjøres også elektronisk. Hvert komitemedlem vil få tilsendt en
lenke på e-post hvor en går inn og leser søknadene, gjør notater og setter karakter etter
fastsatte kriterier.
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Tentativ tidsplan:
15. mai
Uke 20
16. – 19. mai
Uke 21

Uke 20 – 23
Uke 23
Uke 25
(20. el. 21. juni)

Søknadsfrist
Gjennomgang av søknadene ved administrasjonen
Komiteen mottar e-post med lenke til søknadene, samt skriftlig
veiledning til vurderingssystemet
Skype-møte (2 t). Nærmere gjennomgang av vurderingssystemet
Frist for å melde evt. inhabilitet
Komitemedlemmene leser og vurderer søknadene
Frist for å skrive kommentar og sette karakter
Komitemøte (Bodø)
Vurdering av søknadene i plenum
Rangering av søknader i prioritert rekkefølge

Vurderingskomiteens sammensetning:
• Beate Sørslett, medisinsk direktør Nordlandssykehuset
• Fred A. Mürer, fagsjef Helgelandssykehuset
• Haakon Lindekleiv, fagsjef Universitetssykehuset Nord-Norge
• Harald G. Sunde, fagsjef Finnmarkssykehuset
• Margaret A. Antonsen, fagsjef Sykehusapotek Nord
Hanne M. Frøyshov, kvalitetsjef Helse Nord RHF (leder kvalitetsnettverk RHF) Kjetil
Storvik, innovasjonssjef Helse Sør-Øst (ekstern representant)
Wenche Poppe, Norinnova Technology Transfer (representant fra TTO)
Brukerrepresentant
• Kristina Lindstrøm, rådgiver Helse Nord RHF og kontaktperson for komiteen.
Planen er at tildeling skal foreligge før sommeren. Antallet søknader vil legge føringer
på organisering av det interne arbeidet i komiteen og hvorvidt tidsplanen lar seg
gjennomføre.
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF oppnevner NN som brukerrepresentant til
vurderingskomiteen for innovasjonsmidler 2017.
Bodø, den 4. mai 2017
Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 11. mai 2017
Arkivnr.:
2017/8

Saksbeh/tlf:
diverse

RBU-sak 34-2017

Orienteringssaker

Sted/Dato:
Bodø, 4.5.2017

Det vil bli gitt orientering om følgende saker:
1.
2.
3.
4.

Informasjon fra RBU-leder – muntlig
Informasjon fra RBU-medlemmer – muntlig
Informasjon fra RHF-ledelsen – muntlig
Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om planlagte styresaker

Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.
Bodø, den 4. mai 2017
Lars Vorland
Adm. direktør
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Møtedato: 11. mai 2017
Arkivnr.:

RBU-sak 34-2017/4

Saksbeh/tlf:
Karin Paulke, 75 51 29 36

Sted/Dato:
Bodø, 4.5.2017

Styremøter i Helse Nord RHF – informasjon om
planlagte styresaker

1. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 23MAI2017 i
Tromsø:
Aktuelle saker - arbeidstittel:
Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og kompetanse, oppfølging av
styresak 74-2016
Plan 2018-2021, inkl. rullering av investeringsplan
Prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon – plan for gevinstrealisering,
oppfølging av styresak 125-2014
Prosjekt Elektronisk Kurve og Medikasjon – rapport fra forprosjekt,
oppfølging av styresak 125-2014
Samisk Helsepark - idé- og konseptrapport med plan for oppstart av
forprosjekt, oppfølging av styresak 61-2016
UNN Narvik - videre fremdrift
Virksomhetsoverdragelse - ansatte innenfor områder Pasientreiser uten
Rekvisisjon
Virksomhetsrapport nr. 4-2017
Internasjonal helse - prosjekt
Møteplan 2018
Forskningsaktiviteten i foretaksgruppen, oppfølging av styresak 15-2016
Kliniske fagrevisjoner - retningslinjer i Helse Nord og etablering av
nasjonalt nettverk
Orienteringssaker - arbeidstittel:
Oppfølging av styrets vedtak, status for gjennomføring

ansv.:
GT
HiR
HiR
HiR
HiR
HiR
HiR

HiR
OL/HHH
KP
SCH
SCH

ansv.:
KP

a) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 12MAI2017.
b) Styresaker merket i grått, sees under ett og fremmes sannsynligvis som én
styresak.
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2. Følgende saker er planlagt for behandling i styret i Helse Nord RHF 14JUN2017 i
Bodø:
Vedtakssaker - arbeidstittel:
Byggeprosjekter i Helse Nord (Finnmarkssykehuset HF) –
tertialrapportering
Byggeprosjekter i Helse Nord (Helgelandssykehuset HF) –
tertialrapportering
Byggeprosjekter i Helse Nord (Nordlandssykehuset HF) –
tertialrapportering
Byggeprosjekter i Helse Nord (Universitetssykehuset Nord-Norge
HF)– tertialrapportering
Felleskontrollerte virksomheter - styrets beretning m. m.
Felles forsikringspolicy og kravspesifikasjon for nasjonalt anbud
Helgelandssykehuset HF - planprogram
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø og Nordlandssykehuset
Bodø - bygging av parkeringshus, vurdering egenregi vs. OPS-avtale,
oppfølging av styresak 150-2014/5
Virksomhetsrapport nr. 5-2017
Miljøpolitikk Helse Nord, revisjon
Tertialrapport nr. 1-2017
Orienteringssaker - arbeidstittel:
Samhandlingsreformen – konsekvenser for spesialist- og
kommunehelsetjenesten, oppfølging av styresak 63-2016
Riksrevisjonens undersøkelse om medisinsk kodepraksis i
spesialisthelsetjenesten (jf. Dokument 3:5 (2016-2017))

ansv.:
HiR
HiR
HiR
HiR

HiR/EAH
HiR
HiR
HiR
HiR
HiR
SCH

ansv.:
GT
SCH

a) Saksdokumenter til dette styremøtet er planlagt sendt fredag 02JUN2017.
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Møtedato: 11. mai 2017
Arkivnr.:
2017/8

Saksbeh/tlf:
diverse

RBU-sak 35-2017

Referatsaker

Sted/Dato:
Bodø, 4.5.2017

Vedlagt oversendes kopi av følgende dokumenter:
1. Referat fra møte i brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 21. mars 2017
2. Årsmelding 2016 Brukerutvalget i Nordlandssykehuset
3. Referat fra møte i brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF 18. april 2017
4. Referat fra møte i fagrådet for habilitering 7. mars 2017
5. Brukerrepresentanter til brukerpanelet i Pasientreiser ANS, e-post av 24. mars
2017, jf. RBU-sak 26-2017 Referatsaker, sak nr. 4
6. Protokoll fra styremøte i Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS av 10. mars
2017
7. Informasjon fra Pasientsikkerhetsprogrammet av 22. mars 2017 ad. læringsnettverk
i brukermedvirkning
8. E-post fra PEF Nordland av 24. april 2017 ad. Uttalelse fra Årsmøtet i Psoriasis og
eksemforbundet Nordland 22. april 2017
9. E-post med tre vedlegg fra FFO Nordland av 28. mars 2017 ad.
Rehabiliteringssituasjonen i Nordland
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak:
Framlagte saker tas til orientering.
Bodø, den 4. mai 2017
Lars Vorland
Adm. direktør
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MØTEREFERAT
Samhandlingsavdelingen

Saksbehandler: Steinar
Pleym Pedersen

Brukerutvalget - referat fra møte 21.03.2017
Sted: Nordlandssykehuset Bodø
Tid: 12:30 – 16:15
Møterom/sted:

Vår ref.:2016/3544 /SPP
Tilstede

Deltagere :
Barbara Priesemann
Carl Eliassen
Arild Amundsen
Karsten Seglan
Helge Jenssen
Mai-Helen Walsnes
Per Dalhaug
Inga Karlsen
Marit Madsen

SAFO - leder
MARBORG, nestleder
Mental Helse
FFO – LHL
FFO - LPP
Nordland fylkes eldreråd
Kreftforeningen
Samisk representant
Samisk representant

X
X

Fra NLSH:
Paul Martin Strand
Steinar Pleym Pedersen

Adm.direktør NLSH
Saksbehandler/sekretær

X

Forfall

X
X
X
X
X
X
X

X

Andre:
Irene Flatvoll Pedersen

Leder AMK - Prehospital klinikk
sak 21/2017
Jan Ove Edvardsen
Leder ambulansetjenesten Prehospital klinikk
sak 21/2017
Fred Asle Nordvik
Leder portørtjenesten Prehospital klinikk
sak 21/2017
Beate Sørslett – sak 22/2017 Medisinsk direktør – sak 22/2017
og sak 26/2017
Astrid Dalhaug
Avd.leder og overlege Enhet for
blodsykdommer og kreft – sak
25/2017
Kari Bøckmann
Rådgiver medisinsk direktør
Stian Molvik
Koordinerende enhet
Anniken Evjen
Lærings- og mestringssenteret
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Agenda:
19/2017
20/2017
21/2017
22/2017
23/2017
24/2017
25/2017
26/2017
27/2017
28/2017
29/2017
30/2017
31/2017

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av referat fra møtet 14. februar 2017
Prehospital klinikk – informasjon om klinikken
Nasjonal helse- og sykehusplan – høringsuttalelse
Etablering av ungdomsråd – innspill i forbindelse med oppnevning av medlemmer
Involvering og støtte til pårørende – implementering av nasjonal veileder i Nordlandssykehuset
Orientering om enhet for blodsykdommer og kreft
Årlig melding 2016 til Helse Nord RHF
Styresaker
Administrerende direktør orienterer
BUs leder orienterer
BUs medlemmer orienterer om deltakelse i eksterne fora/prosjekt
Referater

Saksnr.
19/2017

Saksfremstilling
Godkjenning av innkalling og saksliste
Det vises til innkalling og saksliste, utsendt på vanlig måte. Sakslisten er utarbeidet
av BUs arbeidsutvalg.
Enstemmig
Vedtak:

20/2017

1. Innkalling og saksliste godkjennes.
Godkjenning av referat fra møtet 14. februar 2017
Enstemmig
Vedtak:
1. Referatet fra møtet 14.2.2017 godkjennes.

21/2017

Prehospital klinikk – informasjon om klinikken

Enstemmig
Vedtak:
1. Brukerutvalget viser til omfattende informasjon om Prehospital klinikk, og
understreker viktigheten av en velfungerende klinikk med svært mange viktige
oppgaver i et spredt geografisk område.
2. Brukerutvalget takker representantene for Prehospital klinikk for grundig og god
informasjon om virksomheten i klinikken.
22/2017

Nasjonal Helse- og sykehusplan – høringsuttalelse

Enstemmig
Vedtak:
1. Brukerutvalget er svært fornøyd med prosessen og BUs deltakelse i arbeidet
med Nasjonal helse- og sykehusplan.
2. Brukerutvalget mener faglige argumenter og geografiske hensyn er balansert
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23/2017

på en fornuftig måte.
3. Brukerutvalget anbefaler styret for Nordlandssykehuset HF å vedta de
konklusjoner/anbefalinger som ligger i rapporten.
Etablering av ungdomsråd – oppnevning av medlemmer - innspill fra BU
Psykologspesialist/rådgiver for medisinsk direktør Kari Bøckmann orienterte
innledningsvis i saken

Enstemmig
Vedtak:
1. Administrasjonen tar med seg de innspill Brukerutvalget kom med.
2. Det bør vurderes om Ungdomsrådets leder skal tiltre Brukerutvalget som
likestilt medlem.
3. Brukerutvalget bes om å bli holdt orientert om etableringen av
Ungdomsrådet.
4. Brukerutvalgets medlemmer tar kontakt med organisasjonene for å bidra i
prosessen med rekruttering av representanter til det kommende
Ungdomsrådet.
24/2017

Involvering og støtte til pårørende - implementeringa av nasjonal
pårørendeveileder i Nordlandssykehuset - Utkast mandat
Psykologspesialist/rådgiver for medisinsk direktør Kari Bøckmann orienterte
innledningsvis i saken
Enstemmig
Vedtak:
1. Brukerutvalget anbefaler vedlagte mandat for det videre arbeidet i
Nordlandssykehuset.
2. Brukerutvalget ber om at brukermedvirkning ivaretas under implementering av
nasjonal pårørendeveileder i Nordlandssykehuset.

25/2017

Orientering av enhet for blodsykdommer og kreft
Enstemmig
Vedtak:
1. Brukerutvalget takker overlege/leder for enheten, Astrid Dahlhaug for grundig
og god informasjon om virksomheten i enheten.
2. Brukerutvalget ser positivt på å utnevne egen representant for å styrke
brukersiden i enheten.
3. Brukerutvalget tar informasjonen til orientering.

26/2017

Årlig melding 2016
Enstemmig
Vedtak:
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1. Brukerutvalget tar Årlig melding for 2016 til orientering.
27/2017

Styresaker
Styresakene er ikke utsendt/klare på tidspunktet BUs dokumenter ble sendt ut.
Enstemmig
Vedtak:
1. Arbeidsutvalget vil velge hvilke saker AU på vegne av Brukerutvalget skal
behandle.

28/2017

Administrerende direktør orienterer


29/2017

Kort orientering om PCI-saken, som trolig blir behandlet i Helse Nords styre i
april.

BUs leder orienterer
1. Kort orientering om planlagt åpning av Pasient- og pårørendetorget
(brukerkontoret) i K-fløya i Nordlandssykehuset Bodø den 10.5.2017
(oppfølging av sak 7/2017)

30/2017

BUs medlemmer orienterer om deltakelse i eksterne fora/prosjekt
1. Arild Amundsen – ref. fra møter vedr. sammenslåing av Spis/ambulant team
26.1.17 og 17.2.17
2. Helge Jenssen ref fra møte i Klinisk etikkomite 28.2 og 1.3
3. Helge Jenssen – ref fra FACT-seminar 31.01.17
4. Rehab-prosjektet i Nordlandssykehuset Vesterålen v. Mai-Helen Walsnes
5. Parkeringsforhold ved Nordlandssykehuset Bodø v. Per Dalhaug
Enstemmig
Vedtak:

31/2017

1. Saken utsatt på grunn av tidsmangel.
Referater
1. Norilco – brev vedr. stomisykepleier
2. Nasjonal brukerundersøkelse – reiser med rekvisisjon i Helse Nord
Enstemmig
Vedtak:
1. Saken utsatt på grunn av tidsmangel.
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Årsmelding 2016

Brukerutvalget i Nordlandssykehuset
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Årsmelding 2016 - Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF
1. BRUKERUTVALGETS SAMMENSETNING
Brukerutvalget var inntil 01.05.2016 sammensatt slik:
Leder:
Nestleder:
Medlemmer:
		
		
		
		
		
		

Barbara Priesemann, SAFO Nord
Carl Eliassen, Marborg
Randi Aag, FFO- NRF
Helge Jenssen FFO – LPP
Arild Amundsen, Mental Helse
Kari Sletten, Nordland fylkes eldreråd
Anita Strømsnes, Kreftforeningen
Inga Karlsen, Samisk representant
Paul Martin Strand, Adm. dir

Sekretariat: Samhandlingsavdelingen/Steinar Pleym Pedersen
Varamedlemmer:
		
		
		
		
		
		
		

Siv-Elin Reitan, Marborg
Harald Vikan, FFO - NRF
Odd-Petter Tanke Jensen, SAFO
Anita Strømsnes, Kreftforeningen
Heidi Heinrich, Mental helse
Nils Bøe, Nordland fylkes eldreråd
Marit Madsen, Samisk representant

Leder:
Nestleder:
Medlemmer:
		
		
		
		
		
		

Barbara Priesemann, SAFO Nord
Carl Eliassen, Marborg
Randi Aag, FFO- NRF
Helge Jenssen FFO – LPP
Arild Amundsen, Mental Helse
Kari Sletten, Nordland fylkes eldreråd
Anita Strømsnes, Kreftforeningen
Inga Karlsen, Samisk representant
Paul Martin Strand, Adm. dir

Fra 01.05.2016 er Brukerutvalget sammensatt slik
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Sekretariat: Samhandlingsavdelingen/Steinar Pleym Pedersen
Varamedlemmer:
		
Siv-Elin Reitan, Marborg
		
Harald Vikan, FFO - NRF
		
Odd-Petter Tanke Jensen, SAFO
		
Anita Strømsnes, Kreftforeningen
		
Heidi Heinrich, Mental helse
		
Nils Bøe, Nordland fylkes eldreråd
		
Marit Madsen, Samisk representant
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Nordlandssykehuset Vesterålen

2. BRUKERUTVALGETS MANDAT
Brukerutvalget ved Nordlandssykehuset HF skal bidra til å utvikle et best mulig
sykehus for pasienter, pårørende og ansatte.
Brukerutvalget skal:

1. Være et rådgivende organ for styret og direktøren i saker som angår
tilbudet til pasienter.
2. Arbeide for gode og likeverdige helsetjenester uavhengig av alder,
kjønn, etnisk opprinnelse, bosted og sykdom/diagnose.
3. Bidra aktivt med brukermedvirkning til prosjekter, råd og utvalg
som oppnevnes av Nordlandssykehuset og til planarbeid og drift i
Nordlandssykehuset

4. Være premissleverandør og pådriver i forhold til helsetilbud og
planarbeid slik at brukerkompetanse blir benyttet som et grunnlag
for tjenesteutforming og gjennomføring.

5. Medvirke til gjennomføring av brukerundersøkelser og gi innspill til
kvalitetsarbeidet.
6. Være et forum for tilbakemeldinger mellom organisasjonene,
pasienter, pårørende og sykehuset.
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Årsmelding 2016 - Brukerutvalget

3. ARBEIDSSITUASJONEN FOR BRUKERUTVALGETS MEDLEMMER HONORARSATSER
Brukerutvalgets medlemmer utøver sine verv på fritiden, og det betales
møtegodtgjørelse for hvert møte.

Brukerperspektivet står sterkt i Nordlandssykehuset, og dette medfører flere
og viktige oppgaver for Brukerutvalgets medlemmer. I tillegg kommer oppgaver
for brukerrepresentanter som Brukerutvalget oppnevner til ulike prosjekter og
forum.
Leder og nestleder har særlig krevende oppgaver og mye tidsbruk.
I tabellen under vises hvilke ulike utvalg og råd det har vært
brukerrepresentanter i.

Leder og nestleder har fast årlig honorar på henholdsvis kr. 21.300 og 15.600 i
tillegg til møtegodtgjørelse.
Honorar for Arbeidsutvalgets medlemmer er kr. 10.650 pr. år.

Øvrige medlemmene får møtegodtgjørelse for hvert møte. Godtgjørelsen i 2014
var kr. 1600 pr. møte.
Møtegodtgjørelsen er fastsatt av Helse Nord.

Etter hvert som brukermedvirkning får mer og mer plass i virksomheten,
synes engasjementet til brukerutvalgets medlemmer å øke. Dette er en ønsket
situasjon som indikerer at brukermedvirkningen har stor betydning.
Det er regelmessige møter i Brukerutvalget. Møtedatoer er tilgjengelig
i aktivitetskalenderen på Nordlandssykehusets hjemmeside www.
nordlandssykehuset.no.

Det foreligger saksdokumenter, som hovedregel med administrerende direktørs
anbefaling til vedtak. Saksdokumentene sendes ut på e-post senest én uke før
møtet.
Møtende medlemmer får dessuten tilsendt dokumentene i papirversjon.
Saksdokumenter og referat legges umiddelbart ut på Brukerutvalgets
hjemmeside på www.nordlandssykehuset.no/brukermedvirkning/
category11547.html og på sykehusets intranett.
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4. OPPLÆRING OG KOMPETANSEHEVING
Noen av Brukerutvalgets medlemmer var med på Helse Nords
brukerkonferanse i mai og noen benyttet også tilbudet om kurs i
brukermedvirkning i Helse Nord dagen etter konferansen.

Dessuten gir brukerorganisasjonene tilbud i opplæring av brukermedvirkere
som blir benyttet av Brukerutvalgets medlemmer.

Brukerutvalgets leder deltok på styreseminarene i Nordlandssykehuset og på
felles styreseminar i Helse Nord.
Brukerutvalgets medlemmer var også på diverse seminarer og konferanser,
både lokale, regionale og nasjonale. Samhandlingskonferansen 2015 og
Dialogmøtet med kommunene nevnes spesielt.

Også arbeidet i Brukerutvalget bidrar til kompetanseheving hos medlemmene.
Særlig skjer dette når klinikksjefene, medisinsk direktør, fagsjef eller andre
fagpersoner i helseforetaket bidrar med ulike faglige innlegg.
Fast sak i Brukerutvalgets møter er også aktuelle orienteringer fra
administrerende direktør.

Nordlandssykehuset
Møte i Regionalt Lofoten
brukerutvalg
11MAI2017 - saksdokumenter
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Årsmelding 2016 - Brukerutvalget

5. MØTER OG VIKTIGE SAKER I 2016
Brukerutvalget hadde i 2016 8 møter og behandlet 102 saker.

Arbeidsutvalg hadde i 2016 også 7 møter via telefon. I hovedsak ble agenda for
møtene i BU drøftet der.
Arbeidsutvalget består av leder og nestleder med sekretariat fra
administrasjonen. Arbeidsutvalget har møter før brukerutvalgets møter.

Forut for møtene får medlemmene anledning til å gi innflytelse på sakene ved at
de blir spurt om det er aktuelle saker som ønskes til behandling.
I møtene har også Brukerutvalget fått informasjon fra ulike områder innad i
helseforetaket og fra eksterne bidragsytere.

Med unntak av møtet 9.6.16 som ble holdt i Lofoten, har alle møtene i 2016 blitt
avviklet i Bodø.
Kommunikasjon med medlemmene går via e-post og fungerer godt.

Et av Brukerutvalgets viktigste saksområder er å bidra med brukerinnflytelse i
styret for helseforetaket.
I styret er lederen brukerrepresentant med tale- og forslagsrett.

I tillegg har Brukerutvalget lagt sine møter slik at styrets saker alltid står på
sakskartet. Saker som brukerutvalget vil uttale seg om, ettersendes og legges
fram for styret.
Arbeidsutvalget innstiller til Brukerutvalget hvilke av styresakene som skal
behandles i Brukerutvalget.
Av saker som er behandlet i 2016 nevnes:
• Sak 5/2016

Brukerutvalget – årsmelding for 2016

• Sak 7/2016

Parkeringsforholdene ved sykehuset i Bodø sentrum/somatikk

• Sak 6/2016
• Sak 8/2016

• Sak 19/2016
• Sak 21/2016
• Sak 22/2016
• Sak 26/2016

Nasjonal Helse- og sykehusplan – videre prosess i Nordlandssykehuset
Forskningsaktiviteten i Nordlandssykehuset

Pasientreiser – organisering-prinsipper/regler og omfang

Organisering av medisinsk klinikk - brukerrepresentasjon

Organisering av Hode- bevegelsesklinikken – prinsipper for valg av 		
brukerrepresentant
Samhandlingsavvik 2015
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• Sak 36/2016
virksomhet

Pasient- og brukerombudet orienterer om ombudets

• Sak 38/2016
styret

Nytt styre i Nordlandssykehuset HF – kommunikasjon med

Utviklingsplan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
• Sak 37/2016
rusbehandling 		
i Helse Nord
Samhandling knyttet til venting i forbindelse med transport av
• Sak 39/2016
psykisk 			 syke som skal legges inn på tvang.

• Sak 40/2016
Tiltak for å redusere avvik knyttet til manglende epikriser samt
feil/mangler 		
ved utsendte epikriser
• Sak 60/2016

Handlingsplan - Brukerutvalget

• Sak 68/2016

Budsjettprosessen 2017

• Sak 63/2016

Norilco – lærings og mestringskurs for stomiopererte

• Sak 72/2016
Pasienterfaringer (Pas-Opp) ved norske sykehus 2015 –
resultater 			 Nordlandssykehuset HF
• Sak 73/2016

Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

• Sak 83/2016
virksomhet

Pasient- og brukerombudet orienterer om ombudets

• Sak 74/2016
• Sak 84/2016
• Sak 86/2016
• Sak 87/2016
• Sak94/2016

• Sak 97/2016
• Sak 98/2016

Sommerdrift fødestua – Nordlandssykehuset Lofoten

Etablering av syketransport i Vesterålen – tilbud og erfaringer
Operasjonsrobot – orientering om virksomheten
Brukerutvalget – budsjettarbeidet for 2017

Felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå
Nasjonal helse- og sykehusplan –stedlig ledelse

Etablering av PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset Bodø

Fast innslag på alle brukerutvalgets møter er aktuelle orienteringer fra
administrerende direktør, fra Brukerutvalgets leder og fra Brukerutvalgets
medlemmer i forhold til deltakelse i ulike møter/representasjonsoppgaver
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Årsmelding 2016 - Brukerutvalget

I henhold til oversikten for 2016 ser en at Brukerutvalget også i 2016 var
involvert i mange store og viktige saker.

Brukerutvalget har behandlet disse – samt øvrige saker – på en forsvarlig måte
og etter en samlet vurdering. Det kan gi seg utslag i at enkeltsynspunkter må
vike for helheten og de samlede konsekvenser.
Brukerutvalget driver sin virksomhet i henhold til vedtatt mandat og forøvrig i
tråd med Helse Nord sine retningslinjer.
Brukerutvalget er tilfreds med at klinikkene er blitt flinkere til å be
Brukerutvalget oppnevne brukerrepresentanter i ulike råd og utvalg. Dette
synes stadig å fungere bedre og bedre.

7. BRUKERUTVALGETS MEDLEMMER SOM DELTAR I ANDRE
ORGAN
Nr.

Betegnelse styre, organ, råd, utvalg

Deltaker

Faste utvalg
1

Styret Nordlandssykehuset HF

Barbara Priesemann
Carl Eliassen (varamedlem)

2.

Arbeidsgruppe - organisering av habilitering og
rehabilitering i Nordlandssykehuset

Barbara Priesemann

3.

Overordnet samarbeidsorgan (OSO)

Barbara Priesemann
Carl Eliassen (varamedlem)

4.

Brukerutvalgets arbeidsutvalg (AU)

Barbara Priesemann, Carl
Eliassen

5.

Klinisk etikkomité

Helge Jenssen

6.

Forskningsutvalget

Helge Jenssen

7.

Kvalitets- og arbeidsmiljø-(KVAM-)gruppene

Barbara Priesemann, Carl
Eliassen

8.

Brukerutvalget sykehusapotek nord

Kari Sletten til 1.6.16.
Mai-Helen Walsnes fra 1.6.16
med Carl Eliassen som
varamedlem

9.

Fagnettverk for bruker- og pårørendes
erfaringskompetanse og brukermedvirkning innen
psykisk helse og rus i Helse Nord

Carl Eliassen

Andre utvalg
10.

Arbeidsgruppe for planlegging av et
kompetanseprogram innen traume og
traumeforståelse i Helse Nord

Møte i Regionalt brukerutvalg
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KSU – revidering
av Overordnet samarbeidsavtale
- saksdokumenter
og tjenesteavtalene

Heidi Heinrich

Carl Eliassen
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Andre utvalg
10.

Arbeidsgruppe for planlegging av et
kompetanseprogram innen traume og
traumeforståelse i Helse Nord

Heidi Heinrich

11.

KSU – revidering av Overordnet samarbeidsavtale
og tjenesteavtalene

Carl Eliassen

12.

Utdanning i rus- og avhengighetsmedisin

Carl Eliassen

13.

LAR – utvidelse til Lofoten og Vesterålen

Carl Eliassen

14.

Sammenslåing av avdeling for spiseforstyrrelser og Arild Amundsen
ambulant team

15.

Klinisk samarbeidsutvalg (KSU) –
behandlingsforløp i psykiatrien

Arild Amundsen

16.

«Kom i jobb» - styringsgruppa

Arild Amundsen

18.

Styringsgruppa for ny ambulanseplan

Randi Aag

19.

Workshop kunnskapsbasert Praksis og
helsetjeneste

Helge Jenssen

20.

Fellesmøte mellom Regionalt brukerutvalg og
brukerutvalgslederne i Helse Nord

Barbara Priesemann

21.

Brukerkonferansen 2016 – regi Helse Nord

Karsten Seglan

22

Samhandlingskonferansen 2016

Arild Amundsen, Helge
Jenssen, Inga Karlsen

23

Verdig transport av akutt psykisk syke –
luftambulansen

Heidi Heinrich

24

Verdi transport før flyreise – kurs forberedelse til
transport

Heidi Heinrich

25.

Forskning Hode- bevegelsesklinikken –
forsinkelsesfaktorer for pasienter med hjerneslag

Paul Amundsen

26.

Samarbeidsmøte om videre planlegging av
overgrepsmottak

Siv-Elin Reitan

27.

Prosjekt nye nettsider Nordlandssykehuset HF

Barbara Priesemann

28.

KSU om samhandling knytta til sykelig overvekt

Aina Yildiz

29.

Helseforetakets kvalitetsutvalg*

Helge Jenssen

30.

Forskningsgruppe Hepatitt*

Carl Eliassen

31.

Arbeidsgruppe – oppfølging av Nasjonal helse- og
sykehusplan

Barbara Priesemann

32,

Prosjektgruppe «Nye nettsider for
Nordlandssykehuset»

Barbara Priesemann

33.

Arbeidsgruppe om organisering av
barnehabilitering ved Nordlandssykehuset

Barbara Priesemann

34.

Direktørens ledersamling

Barbara Priesemann

35.

Utrede og planlegge fact – oppfølging innen
psykiatri

Helge Jensen

36.

Felles inntak innen psykiatrien via DPS

Helge Jenssen

37.

Programkomiteen Sølvsuperuka

Helge Jensen

*ikke
vært
innkalt ibrukerutvalg
møter
Møte
i Regionalt
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Årsmelding 2016 - Brukerutvalget

Flere av forannevnte deltakelser har gått over flere møter/dager.

I sum er dette omfattende og viktige oppgaver å delta i og dokumenterer
brukermedvirkningen i Nordlandssykehuset HF.
Medlemmer som har ekstern representasjon, rapporterer tilbake til
Brukerutvalget ved første anledning.

Brukerutvalget har også drøftet sin egen representasjon i ulike utvalg og ad
hoc-grupper og innser at utvalgets medlemmer ikke kan delta i alle utvalg som
er i virke.
Brukerutvalget vil imidlertid både være orientert om og formelt sett være det
organ som utpeker alle brukerrepresentanter.

8. ØKONOMISK DRIFT – BRUKERUTVALGET
Brukerutvalget har eget budsjett.

Kostnader møtegodtgjørelse/lønn

2016:

kr 263.964 		

Sum 					

2016:

kr 343.815

Reiseutgifter 				

Andre utgifter				

2016:
2016:

kr 71.385
kr

8.466

Kostnadsbildet indikerer god aktivitet i Brukerutvalget.

9. BUDSJETTARBEIDET FOR 2017

Brukerutvalget skal etter sine vedtekter trekkes aktivt inn i budsjettarbeidet.
Brukerutvalget er fornøyd med budsjettarbeidet for 2017.

10. TAUSHETSPLIKT

Alle medlemmene i Brukerutvalget har underskrevet taushetsløfte og er
informert om – og har forstått – hva det innebærer av ansvar.

Møte i Regionalt brukerutvalg
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11. ARBEIDET VIDERE
2017 vil også bli et krevende år for Nordlandssykehuset. Nybygg,
modernisering og økonomiske tilpasninger vil prege virksomheten, samtidig
som Oppdragsdokumentets mål skal innfris.
Det vises her særskilt til Oppdragsdokumentets krav i forhold til 2017:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Sikre god pasient- og brukermedvirkning
Ingen fristbrudd

Ingen korridorpasienter

Gjennomsnittlig ventetid under 60 dager

Andel kreftpasienter som registreres i et definert pakkeforløp er over
70 %

Ingen sykehuspåførte infeksjoner som kan forebygges, innen utgangen
av 2017
Utvikle lokale mål for pasientopplevd kvalitet og bruke resultatene i
forbedringsarbeidet

Følge opp resultatene fra PasOpp-undersøkelsen og iverksette tiltak
for å forbedre utskrivningssamtaler med pasienter og sikre at pasient/
pårørende får nødvendig informasjon om sin sykdom.
Etablere sjekkliste for hva som skal inngå i utskrivningssamtalen.

Sikre at alle pasienter som skrives ut ut med medisiner får
nødvendig informasjon om medikamentene og får med seg oppdatert
medikamentliste.

Utvide mulighet for samvalg for flere fagområder for å gi pasienter
mulighet til å delta aktivt i egen behandling. Verktøyet skal tilfredsstille
kriteriene som er utarbeidet av Helsedirektoratet.

Brukerutvalget vil etterspørre resultater av arbeidet med å få redusert
ventetider og eliminert fristbrudd.

Brukerutvalget vil også ha et særlig fokus på implementeringen av Nasjonal
helse-og sykehusplan, og forutsetter deltakelse i eventuelle arbeidsgrupper.

Som ”pasientenes talerør” vil Brukerutvalget arbeide for at pasienttilbudet ikke
forringes i forbindelse med strenge budsjettkrav.
Brukerutvalget vil fylle rollen som aktivt rådgivende organ og være
vaktbikkje overfor styret og direktør. Vi ønsker å bidra sterkere til pasientens
helsetjenester.
side 288
Møte i Regionalt brukerutvalg
11MAI2017 - saksdokumenter

Nordlandssykehuset Bodø

Brukerutvalget vil bygge videre på samarbeidet med klinikkene slik at
brukerperspektivet får enda større innflytelse i utformingen av tjenestetilbudet.
Vedtatte strategier for brukermedvirkning kan fortsatt gjøres bedre kjent i
organisasjonen.
Innhenting av bredest mulig erfaringskompetanse er grunnleggende for
godt brukerutvalgsarbeid. Derfor må dialogen med brukerorganisasjonene,
Nordland fylkes eldreråd og enkeltpersoner med brukererfaring forbedres.
Brukerutvalget vil derfor arbeide med kommunikasjonsplanen.
Vi vil også i 2017 ha fokus på forbedring av tjenestetilbudet innen psykisk
helsevern og rusbehandling.

Brukerutvalget er opptatt av hele pasienten og dens helsetilbud og vil bidra til
best mulig samhandling i forhold til Primærhelsemeldingen og de endringer av
oppgaver som kommer som følge av den.
Brukerutvalget vil ha særlig fokus på de eldres spesialisthelsetjenestetilbud i
årene som
kommer.
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Brukerutvalget vil påskynde ovenfor Helse Nord arbeidet med ny regional
Geriatriplan.

Arbeid med etablering av Ungdomsrådet vil fortsette i 2017. BU ser fram til et
godt samarbeid med Ungdomsrådet.

12. SAMARBEID

Brukerutvalget vil takke for godt samarbeid med ulike instanser og
enkeltpersoner i 2016.

Det har vært inspirerende for Brukerutvalget å møte fagfolk med stort
engasjement og evne til å føre kunnskap inn i utvalget.

Takk til brukerorganisasjoner og enkeltpersoner for forslag om og innspill til
saker i Brukerutvalget.

Brukerutvalget ser det som en stor styrke at administrerende direktør møter i
BU og både gir og mottar viktige innspill.
Brukerutvalget vil takke alle som har bidratt.

Møte i Regionalt brukerutvalg
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Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Saksbehandler/
Sekretær

Barbara Priesemann		
Carl Eliassen 			
Karsten Seglan
Helge Jenssen		
Arild Amundsen
Mai-Helen Walsnes 			
Per Dalhaug
Inga Karlsen		
Paul Martin Strand, 		
Steinar Pleym Pedersen

Bodø 14. februar 2017
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MØTEREFERAT
Samhandlingsavdelingen

Saksbehandler: Kari
Bøckmann/Steinar Pleym
Pedersen

Referat fra møte i Brukerutvalget - 18.04.2017
Sted: AMK-sentralen
Tid : 12:30 – xx
Møterom/sted:

Vår ref.:2016/3544 /SPP
Tilstede

Deltagere :
Barbara Priesemann
Carl Eliassen
Arild Amundsen
Karsten Seglan
Helge Jenssen
Mai-Helen Walsnes
Vigdis Eriksen
Inga Karlsen

SAFO - leder
MARBORG, nestleder
Mental Helse
FFO – LHL
FFO - LPP
Nordland fylkes eldreråd
Kreftforeningen
Samisk representant

Fra NLSH:
Paul Martin Strand
Kari Bøckmann

Adm.direktør NLSH
Saksbehandler/sekretær

Andre
Petter Øien
Jan Terje Henriksen

Leder forskningsseksjonen
Avd.leder forskning- og
pasientsikkerhetsavd.

Forfall

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

Sak 35
Sak 36

Agenda:
30/2017
31/2017
32/201
33/2017
34/2017
35/2017
36/2017
37/2017
38/2017
39/2017
40/2017
41/2017
42/2017

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av referat fra møtet 21.03.17
Omvisning og orientering på AMK-sentralen/AMKs virksomhet
BUs medlemmer orienterer om deltakelse i ulike fora/møter/prosjekt. Utsatt sak fra forrige møte
Referater – utsatt sak fra møtet 21.03.17
Forprosjektskisse – Et nasjonalt pilotprosjekt innen folkehelse og forebygging
Nordlandssykehuset – Strategisk utviklingsplan toppdokumentet
Mandat kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget
Samhandlingskonferansen – deltakelse fra Brukerutvalget
Adm.dir orienterer om aktuelle saker
BUs leder orienterer om aktuelle saker
BUs medlemmer orienterer om aktuelle saker/møter de har deltatt i og annet.
Referater

Saksnr.

Saksfremstilling

Møte i Regionalt brukerutvalg
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30/2017

Godkjenning av innkalling og saksliste
Enstemmig
Vedtak:

31/2017

1. Innkalling og saksliste godkjennes
Godkjenning av referat fra møtet 21.03. 17
Enstemmig
Vedtak:

32/2017

1. Referatet fra møtet 21.03.17 godkjennes med følgende
merknader:
2. Sak 24. Tilføyelse på vedtaket om at det skal to
pårørenderepresentanter inn
3. Sak 23. Leder av ungdomsrådets leder skal tiltrå
brukerutvalget som fast medlem.
Omvisning og orientering om AMKs virksomhet
Innledning og omvisning ved AMK-leder Mariell Bakklund.
AMK server Lofoten, Vesterålen, Salten.
AMK Tromsø styrer alle ambulanseflyene.
Flyttet inn i nye lokaler 3/5-16.
Tjenesten er en ren 113-tjeneste (ikke lenger ansvar for å
betjene legevakt). Den består av 26 medisinske operatører
(multioperatører) som er sykepleiere og
ambulansekoordinatorer som er erfarne
ambulansefagarbeidere. Hovedutfordringen til tjenesten er
”flåtestyring” .
Norsk medisinsk index brukes for å kartlegge symptomer og
avgjøre alvorlighetsgrad (rød, gul, grønn)
Savner nasjonalt operatørkurs, har lokale kurs nå.
Bodø er den eneste enheten i Norge som skal i gang med nødsms. Noen tekniske utfordringer pr. nå.
Det er mange linjer inn til nødtjenesten, så innringere vil aldri få
opptattsignal.
Ingen operatører snakker samisk. Det kan også oppstå
utfordringer i kommunikasjonen med mennesker med annen
språkbakgrunn. AMK oppfatter ikke språkproblemene som et
betydelig problem.
Kommentar fra Paul Martin Strand: Det hadde vært fint å ha
oversikt over samisktalende helsepersonell som vi kan kontakte
ved behov. Det er samisktalende helsepersonell i nord-salten.
Inga Karlsen etterspør samiske tolketjenester i
Nordlandssykehuset.
SANKS har kontor i Bodø.
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Samlokalisering: Nordland politidistrikt flytter inn i lokalene i
løpet av sommeren 2017. Det var tidligere en diskusjon om å
ha et felles nødnummer, men denne diskusjonen er avsluttet.
Ved katastrofer kan alle operasjonssentralene ha felles lokaler.
God erfaring med samlokalisering slik at en kan få bedre
kjennskap til lokale ressurser (f.eks brannfolk i Sulis som kan
hjerte-/lunge-redning og har hjertestarter).
Helsedirektoratet skal ha lagt ut en oversikt over hvor det finnes
hjertestartere (113.no). Dette systemet er ikke synkronisert og
godt nok kvalitetssikret ennå.
”Second victim”; medarbeidere er flink til å ivareta hverandre.
AMK-personell snakker også sammen med
ambulansepersonell for å klargjøre hendelsesforløp i etterkant
av særlig krevende hendelser. Det hentes inn profesjonell hjelp
ved behov.
Verdig transport av mennesker med psykisk sykdom har vært
arbeidet med i samarbeid med psykisk helsevern.
Ved store hendelser har vi mulighet lage felles stabsrom og vi
har mulighet for å åpne imellom sentralene. Men til vanlig er det
helt tydelige skiller mellom sentralene. Helse er opptatt av å
ivareta taushetsplikten til innringer og pasienter vi har med å
gjøre
Forslag til
Vedtak:
1. Brukerutvalget takker for en spennende og informativ
orientering og omvisning.
33/2017

BUs medlemmer orienterer om deltakelse i ulike
fora/møter/prosjekt. Utsatt sak fra forrige møte.
1. Arild Amundsen – ref. fra møter vedr. sammenslåing av
Spis/ambulant team BUPA 26.1.17 og 17.2.17.
Prosessen startet høsten 2016. Konklusjon i februar
om at dette ikke var mulig grunnet personellmessige
forhold. Prosessen utsettes ett år.
Kommentar fra Paul Martin Strand: Det er gitt et
oppdrag til kvinne/barn-klinikken å se på hvordan en
kan få gitt et helhetlig tilbud til barn og unge (somatikk
– psykiatri)
2. Helge Jenssen ref fra møte i Klinisk etikkomite 28.2 og
1.3.
Tema: Hvor mye skal pårørende kunne påvirke
behandlingstilbud til alvorlig syk pasient. KEK ga
synspunkt/innspill/refleksjoner på hvordan en kan
håndtere dette. Vurdering av samtykkekompetanse ved
alvorlig sykdom var en del av saken.
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3. Helge Jenssen – ref fra FACT-seminar 31.01.17
Samarbeid mellom Psykoseteamet, Salten DPS og
Bodø kommune for mennesker med alvorlig psykiske
lidelse. Pilotprosjektet igangsettes sannsynlig i 2017.
4. Rehab-prosjektet i Nordlandssykehuset Vesterålen v.
Mai-Helen Walsnes
Omvisning fysio/ergo-avdelingen på… sengetun. Godt
personell og gode forhold for pasientene, men mange
rom ble ikke brukt. Også behov for skjermede forhold
for rehabiliteringspasientene (f.eks i matsituasjonen) og
bedre tilrettelegging av treningskjøkken. Siste møte i
prosjektgruppen 19/4-17.
Kommentar fra Paul Martin Strand: Sengetunet ment
som ”et sengetun” ikke som et rehabiliteringssenter.
Det kan bli aktuelt å bruke sengetunet til mer
rehabilitering i framtiden. Det har aldri vært fattet et
vedtak om at sengetunet skal være et
rehabiliteringssenter (krever 6 faggrupper ansatt).
5. Parkeringsforhold ved Nordlandssykehuset Bodø v. Per
Dalhaug
Utsettes da Per Dalhaug ikke er tilstede.
Kommentarer fra BU: Ønske om skilting fra gammel til
ny hovedinngang. Ønske om oppmalte fotgjengerfelt i
Bankgata og Parkveien.
Enstemmig
Vedtak:
1. Informasjonen fra medlemmene i Brukerutvalget tas til
orientering.
2. Brukerutvalget ønsker kopi av ferdig rapport fra Rehabprosjektet på Nordlandssykehuset og ønsker at
pasientene får et bedre tilpasset rehabiliteringstilbud
lokalt i framtiden.
3. Brukerutvalget sender brev til Bodø kommune og ber
om fortgang i planene vedrørende busstrase, skilting
og oppmaling av fotgjengerfelt i Bankgata og
Parkveien.
34/2017

Referater – utsatt sak fra forrige møte
1. Norilco – brev vedr. stomisykepleier. Adm.dir bes
orientere om status stomisykepleier i
Nordlandssykehuset.
I brev etterspør Norilco tilsetting i ubesatt stilling (50%)
og utvidelse av stillingen. I stillingen i dag er det ansatt
en gastrosykepleier som ivaretar funksjonen. Det
planlegges oppstart av etterutdanning i stomisykepleie
2018. Nordlandssykehuset vil sende sykepleiere til
denne utdanningen.
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2. Nasjonal brukerundersøkelse – reiser med rekvisisjon i
Helse Nord
Tas til etterretning.
Enstemmig
Vedtak:

35/2017

1. Brukerutvalget tar referatene til orientering.
2. Svar vedrørende stomisykepleier sendes fra
brukerutvalget til Norilco.
Forprosjektskisse – Et nasjonalt pilotprosjekt innen
folkehelse og forebygging
Petter Øien, leder for forskningsenheten på
Nordlandssykehuset orienterer (se vedlagte forprosjektskisse).
Prosjektet vil være et samarbeidsprosjekt mellom
Nordlandssykehuset, Nord universitet, Helgelandssykehuset og
Nordland fylkeskommune. Det kan også bli en mulighet for å
samarbeide med folkehelseinstituttet.
Mulige undersøkelser/folkehelsekartleggingsmetoder beskrives
og samles inn. Metode vil diskuteres senere.
Hovedmål: Bedre helsen til befolkningen i Nordland (men også
samle inn data som kan brukes til omfattende framtidig
helseforskning i Nordland).
Enstemmig
Vedtak:
1. Brukerutvalget ser svært positivt på forprosjektet «Et
nasjonalt pilotprosjekt innen folkehelse og forebygging.
2. Brukerutvalget mener at forprosjektet «treffer» svært
mange av de nasjonalt prioriterte fagområdene innen
folkehelse- og forebygging.
3. Brukerutvalget ber adm.dir vurdere om prosjektet kan
realiseres som en nasjonal pilot med
Nordlandssykehuset som fremtredende aktør, etter
forprosjektet.
4. Brukerorganisasjonens rolle i prosjektorganisasjonen
bør tydeliggjøres. I alle delprosjektene bør det være
brukerrepresentasjon. Brukerutvalget på
Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset skal
oppnevne representanter i forprosjektet.

36/2017

Nordlandssykehuset – Strategisk utviklingsplan
toppdokumentet
Jan-Terje Henriksen orienterer.
Alt vi gjør skal preges av kvalitet, trygghet og respekt.
Dokumentet er en ”ledestjerne fram til 2035” og er i dag et
drøftingsutkast. Det skal munne ut i et strategisk
hoveddokument.
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Videre prosess: Alle klinikker og organisasjoner bes om
konkrete tilbakemeldinger på hva Nordlandssykeshuset skal
være i framtiden.
Toppdokumentet (kortversjon av strategien) skal være ferdig for
oversendelse til styret 4. Oktober. Hoveddokumentet skal være
ferdig 1. mars 2018.
Enstemmig
Vedtak:
1. Brukerutvalget har behandlet toppdokumentet og ber
om å bli fortløpende orientert om det videre arbeidet
med strategisk utviklingsplan.
2. For øvrig tar BU saken til orientering.
37/2017

Mandat kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget
Presisering: I innledende beskrivelse i saksdokumentene står
det at brukerrepresentanten ikke har vært regelmessig innkalt
til møter. Det presiseres fra BU at brukerrepresentant aldri har
vært innkalt.
Det foreslåtte kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalget skal være
et overordnet utvalg som beskriver ”rikets tilstand”. Dette
utvalget skal ikke være et utvalg som bedriver saksbehandling.
Enstemmig
Vedtak:

38/2017

1. Brukerutvalget støtter forslag til mandat for Pasient- og
sikkerhetsutvalget i Nordlandssykehuset HF.
2. Brukerutvalget ber om at det oppnevnes 2
brukerrepresentanter med vararepresentant for BUs
medlem i utvalget.
3. Mandatet må presisere at dette gjelder et nytt
overordnet kvalitets- og pasientssikkerhetsutvalg og
ikke skal erstatte de eksisterende for somatikk og
psykiatri.
Samhandlingskonferansen – deltakelse fra Brukerutvalget
Alle medlemmer i brukerutvalget kan delta. De som kan og
ønsker å delta kan ta kontakt med sekretær i
samhandlingsavdelingen, Lena Arntzen.
Enstemmig
Vedtak:
1. Fra Brukerutvalget deltar de som melder på til Lena
Arntzen.
2. De som skal delta anbefales å melde seg på snarest
mulig.

38/2017

Adm. Dir. orienterer om aktuelle saker
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Styret i helse Nord har i dag behandlet nasjonal helse- og
sykehusplan. Innstilling til Helse Nord er i samsvar med
innstillingen til styret i Nordlandssykehuset.
PCI kommer opp som sak i styremøte i helse Nord i møte i april
eller mai.
Enstemmig
Vedtak:
Orientering tas til etterretning
39/2017

BUs leder orienterer om aktuelle saker
Enstemmig
Vedtak:
Ingen aktuelle saker.

40/2017

BUs medlemmer orienterer om aktuelle saker/møter de har
deltatt i og annet.
1. Helge Jenssen – referat fra møte i KEK
Referat over.
2. Carl Eliassen – referat fra møte etablering av
korttidsenhet rus
KEK, Salten DPS, har fått en forespørsel om å etablere
et akuttilbud. En arbeidsgruppe er satt ned for å se på
hva det vil si for brukere og se sykehuset.
Arbeidsgruppen har vært på Aker og sett på hvordan
dette er organisert der. Akuttfunksjonen vil si opphold
på 2-3 døgn. Aker: ”Skal man ha en akuttfunksjon så
må man ta det som kommer”. Arbeidsgruppen er
skeptisk, men konklusjon vil komme senere.
Enstemmig
Vedtak:

41/2017

Saken tas til etterretning.
Referater
1. Nasjonal faglig retningslinje for kompetanse og kvalitet i
nyfødtintensivavdelinger
2. Rapport fra tilsyn med sepsisbehandling i akuttmottak
ved Nordlandssykehuset Bodø
3. Fødestua /gynekologisk virksomhet ved sykehuset i
Lofoten – drift sommer 2017
4. Notat fra møte med styreleder Hulda Gunnlaugsdottir
5. Styresak Helse Nord – kirurgisk akuttberedskap mm –
Nordlandssykehuset
6. HLF – Nordland – årsmelding mm
7. Årsmelding – Pasient- og brukerombudet i Nordland
8. Styresaken – årsmelding Brukerutvalget 2016
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Side 7 av10

Enstemmig
Vedtak:
1. Referatene tas til etterretning.
Dersom sak 1 vedtas i
Pasient- og brukerombudet inviteres til møte i BU
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MØTEREFERAT
Møtetype:
Møtedato:
Møtested:

Møte i fagrådet for habilitering
7. mars 2017, kl. 13:00 - 15:45
Valnesfjord Helsesportsenter

Til stede:

Per Wilhelmsen, Ulla-Maija Ahokas, Hilde Lund, Oddmar Ole Steinsvik (VK),
Gunn Strand Hutchinson, Anne Marit Bydgnes, Knut Tjeldnes, Hans Kr. Høgås,
Ragnhild Gundersen, Grete Bergerud og Tone Johnsen

Fravær:

Heidi M. K. Lund, Grete Willumsen, Janne Kvalfors og Hilde M. Kristiansen

Referent:

Hans Kristian Høgås

Saksliste
1/17 Godkjenning av referat fra forrige møte, 15.12.2016






18/16: regional handlingsplan. RNH tar oppdraget med å utarbeide ny regional
handlingsplan for 2018 – 2022. Arbeidet er startet, våren 2017 benyttes til ulikt
kartleggingsarbeid fra enheter og regionale fagnettverk. Skrives i mai/juni, sendes ut på
høring tidlig høst og til styret i Helse Nord sent på høsten.
19/16: EPJ/DIPS: elektronisk henvisning og kommunikasjon fra faglig ansvarlig i
kommunen. Redegjort for i desember-møtet, slike muligheter finnes ikke p.t. Kan tas opp
med HOS-prosjektet, som er til for å forbedre elektronisk kommunikasjon. Kan også tas
opp i OSO (overordnet samarbeidsorgan, kommuner – spes.helsetjenesten). Det er et
nasjonalt arbeidsseminar på Gardermoen i juni 2017, hvor koding i habilitering er tema.
Tas opp der, Per W ordner med det.
23/16: Eventuelt. Neste møte etter dette er 23. oktober, ikke 29. august som det står i
referatet.

Ingen øvrige anmerkninger, referatet er godkjent
2/17 Godkjenning av saksliste og melding av saker til sak 8/17 – Eventuelt
Ingen merknader til sakslisten, godkjent. To saker innmeldt til sak 8/17 - Eventuelt
3/17 Status på ventetider/fristbrudd i habilitering, helseregion Nord
Regionalt brukerutvalg meldt inn bekymring om tall på fristbrudd og ventetider -/lister, store
variasjoner mellom tjenester og mellom barn og voksen. Styret i Helse Nord har, som følge av
innspill fra RBU, bedt Lars Vorland om å følge opp disse variasjonene. I møtet nevnes det at
fristbrudd ikke forekommer, dermed er tallene null. For øvrige data er det mange ulike
forklaringsmodeller. Det er ulike praksiser i helseregionen, blant annet sender
Nordlandssykehuset mulige fristbrudd videre til HELFO. Det problematiseres at dersom annen
tjeneste skal ivareta ved fristbrudd vil utfordringer mht ambulant tjeneste være utfordrende.
Ventelister viser/speiler nødvendigvis ikke en lik situasjon overalt. I oppdragsbrev: maks 60
dagers ventetid, dette er en krasj mht Prioritetsveilederen.
Fredag 17. mars 2017

Møte i Regionalt brukerutvalg
11MAI2017 - saksdokumenter

side 303

Det drøftes at det burde gis dato for behandling mht forløp; kartlegging, utredning og
behandling, med tentative forløp med ulike datoer. Dette vil kunne synliggjøre
bemanningsbehov og forventet forløp. Uansett må pasientrettigheter sikres ved sikker
oppfølging og rapportering. Hele denne problemstillingen skal inn i ny regional handlingsplan
for habilitering.
Fagrådet ber RNH om å beskrive situasjonen i helseregionen for å få et bilde av totalen – hva
er status og praksis? Deretter lage sak til styret i Helse Nord, som har bedt om avklaringen.
4/17 Status på brev til fagdirektør vedrørende medisinsk kompetanse i habiliteringstjenestene
Brevet er ikke tatt opp i HN, ref. Knut. De har hatt fokus på budsjettmessig fordeling mellom
HF-ene.
Fagrådet ber fagdirektør besvare brevet så snart som mulig. Knut T. ber om dette?
5/17 Utfordringer i forbindelse med reduksjon i bevilling fra Helse Nord.
Økonomiavd, Helse Nord: har fordelt 4 millioner ut til tiltak i regional handlingsplan, derav
skulle UNN vært tildelt kr 3,5 millioner og videre Finnmarkssykehuset kr 1,2 millioner og
Helgelandssykehuset 0,6 millioner kroner. Stillinger til Helgelandssykehuset og
Finnmarkssykehuset, UNN (regionale stillinger). Men; «sjablongfordeling» som blir unøyaktig i
forhold til tiltakene i handlingsplanen. Forslag: saken løftes til diskusjon RHF/UNN (forvalter
midlene), på et høyere nivå enn per i dag.
Fagrådet anmoder Helse Nord om å ta dette opp i egen organisasjon, redegjøre for
prosessen her. Midlene som mangler er viktig for regionale tiltak.
6/17 Ny regional handlingsplan for habilitering
Per orienterte. Regionalt ledernettverk i habilitering (RNH) er orientert. De møtes i april til
lunsj-lunsj møte, for evaluering av dagens plan og skissere utfordringer til den nye. De
regionale fagnettverkene gis også oppgaver; gi innspill på utfordringer innen sine respektive
fagfelt. Enhetsledere i de ulike tjenestene utfordres også på innspill til planen. I
kontornettverkets møte 9.mars hentes det ut bemanningstall og øvrige virksomhetstall.
Fagrådet orienteres om status for planen i VK-møte den 29. august, kl. 10:00 – 12:00.
7/17 Tilbud til voksne utviklingshemmede med overvekt
Orienteringssak. Valnesfjord (VHSS) har rehab.avtale for rundt 30 personer/400 døgn innen
sykelig overvekt (SO) per år. Er en stadig økende utfordring med SO i pasientgruppene innen
habilitering. VHSS har ikke spisskompetanse på utviklingshemming, ei heller alle svar når det
gjelder SO. Livsstilsendringer vanskelig for alle, da spesielt for utviklingshemmede. Denne
gruppen må ha med ledsager som følger opp programmet etter endt opphold, ellers har det
liten verdi. Mange ikke råd til det, da tapt arbeidsfortjeneste ikke dekkes for ledsagere. Også
viktig å delta sammen med bostedskommune og habiliteringstjenestene. Valnesfjord har
dermed ikke et tilbud til denne pasientgruppen per i dag.
Kommentarer:
 Forståelig problemstilling, mangel på kompetanse i miljøtjenester, hvorfor skjære ned på
tilbudene for disse pasientgruppene?
 Kommuner: kan Frisklivssentralene tas med på lag her?
 Kommunene trenger bistand i slik behandling
Fredag 17. mars 2017
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Benytte lokale ressurser i fra spesialisthelsetjenesten?
Tanken om ledsagere og overføring av kunnskap er bra, men modellen er uklar.
Kan lokale behandlere læres opp av VHSS?
Utfordring for habiliteringstjenester: lære opp miljøtjenester i bevegelse og ernæring
Må være en del av et forløp, som et mestringstilbud
Bredt arbeid – utdanning, bomiljø, behandling
Utvikle mestringskurs i samarbeid med Lærings – og
Mestringssentrene for denne pasientgruppen?

Utvikling av sykelig overvekt og mulig behandlingstilnærming i nevnte pasientgruppe skal
med i ny regional handlingsplan, der må det tenkes regionalt.
Eventuelt


Oppdragsdokument fra HOD til HN: HN gis i oppgave:
- å utvikle andre (?) ambulant-tjenester for rehabilitering (barn/voksen). Hva legges i
dette? Per/Hilde finner at hva som menes med «andre ambulante tjenester»



Angående ervervet hjerneskade – barn: Helse Midt-Norge koordinerer dette arbeidet i
samarbeid med de øvrige RHF. St. Olavs Hospital har arbeidsgruppe her. Hva er status på
dette arbeidet? Skisse til løsning innen 1.april? Oddmar Ole laget notat med redegjørelse =
brev til Helse Nord. Hvor er midlene fra HOD?



Fagrådet må skrive brev til fagdirektør med invitasjon til neste fagrådsmøtet i Tromsø 23.
oktober.

2017-03-17

Hans Kristian S. Høgås

Fredag 17. mars 2017
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Fra:
Til:
Kopi:
Emne:
Dato:

Arne-Ketil Hafstad
Jacobsen Brite; Marit Sirijord; Bjørn Helge Hansen
Paulke Karin Emmy Liska; Haukland Hanne Husom; Asbjørn Larsen; gunn.o.hutchinson@nord.no
Brukerrepresentanter til brukerpanelet i Pasientreiser ANS
24. mars 2017 17:41:50

Hei!
AU i RBU Helse Nord RHF har i dag behandlet henvendelsen fra sekretariatet i det
interregionale RBU-samarbeidet mht oppnevning av brukerrepresentanter til Pasientreiser
ANS.
Vedtak:
1.
AU slutter seg til forslaget om en rokering av vervene etter samme mønster som før,
dvs slik at Helse Sør-Øst og Helse Midt-Norge tilbys  observatørplasser i styret og Helse
Nord og
Helse Vest får deltakere i brukerpanelet.
2. AU fremmer forslag på følgende brukerrepresentanter til brukerpanelet i Pasientreiser
ANS:
Bjørn Helge Hansen (medlem)
Marit Sirijord (varamedlem)
Det er avtalt med Brite Jacobsen at hun informerer sekretariatet i det interregionale RBUsamarbeidet om resultatet av AUs behandling.
Riktig god helg!
Beste hilsen
Arne Ketil Hafstad
leder RBU Helse Nord RHF
mob.: 908 47 903
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Møteprotokoll for styret i Helseforetakenes senter for pasientreiser
ANS
Styre

Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Møtested
Tid:

Helse Sør-Øst RHF møtesenter, Grev Wedels plass 5, Oslo
Kl 09.30-13.30

Møtedato
Møteleder
Referent

Referatdato

10.03.17

Line Alfarrustad
Eirik Andersen
10.03.17

Følgende medlemmer deltok:
Line Alfarrustad, styrets leder, Helse Sør-Øst RHF
Bente Aae, styrets nestleder, Helse Vest RHF
Reidun Rømo, styremedlem, Helse Midt-Norge RHF
Frode Eilertsen, styremedlem, Helse Nord RHF
Geir Kristoffersen, styremedlem, Helse Sør-Øst RHF
Gunn Høvik, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser ANS
Stian Larsen, ansattvalgt styremedlem Pasientreiser ANS
Andre:
Revisor Terje Kjær
Internrevisor Tove Kolbeinsen

Fra regionale brukerutvalg deltok:
Werner Johansen, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Nord
Grete Müller, observatør fra regionalt brukerutvalg, Helse Vest

Fra sak
14/2017

Til kl 10.00

Fra administrasjonen deltok:
Marit Kobro, administrerende direktør, Pasientreiser ANS
Øystein Næss, viseadm. direktør, Pasientreiser ANS
Eirik Andersen, styresekretær

Innkalling og saksliste ble godkjent
En sak ble innmeldt til eventuelt
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 17, 13, 14, 15, 16, 19, 18, 20-22.
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Saker som ble behandlet:
Sak 13-2017:

Godkjenning av protokoll fra styremøtene 26.01.17 og 20.02.17

Protokoll fra styremøtene 26.01.17 og 20.02.17 fremlegges.

Styrets enstemmige vedtak
Styret godkjenner protokoller fra styremøtene 26.01.17 og 20.02.17.
Sak 14-2017:
Virksomhetsrapportering pr 31. januar 2017
Rapporteringen for januar viser gode resultater.
Ny løsning for reiser uten rekvisisjon ble lansert i oktober 2016, og de foreløpige erfaringene er
i hovedsak positive. En stor andel av brukerne har tatt i bruk den digitale løsningen, og de
opplever tekniske systemer med god tilgjengelighet, ytelse og stabilitet i januar. En
gjennomgang av saker som er elektronisk innsendt og automatisk behandlet viser 100 prosent
kvalitet i den automatiserte saksbehandlingen.
Etter lansering var det en periode med økt kø i digitaliseringssteget, men etter gjennomførte
tiltak i Q4-2016 leverer Pasientreiser innenfor målkravet for digitaliseringssteget i januar. Det
observeres imidlertid lang saksbehandlingstid for de pasientene som har søknader som må
saksbehandles manuelt ved de regionale pasientreisekontorene.
Den nye løsningen for oppgjørskontroll, Ctrl, har vært pilotert ved tre pasientreisekontor, og
kontorene melder at de ser godt potensial i løsningen. Prosjekt Samkjøring er i gang med
akseptansetestfase, som vil vare fram til medio april. Utrullingen starter etter planen i Helse
Midt-Norge, ved St. Olavs Hospital, 2. mai.
Administrerende direktør anbefaler at styret tar virksomhetsrapporteringen per 31. januar
2017 til etterretning.

Styrets enstemmige vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporteringen per 31. januar 2017 til etterretning.
2. Styret ser med bekymring på økt saksbehandlingstid ved de regionale
enhetene og vil følge opp dette med eierne.

Sak 15-2017:
Oppfølging av oppdragsdokument 2017 Pasientreiser HF
I tillegg til lover, forskrifter, vedtekter mv. styres Pasientreiser HF gjennom virkemidler
forvaltet av de fire regionale helseforetakene som selskapets eiere. Oppdragsdokumentet for
2017 har generelle punkter og også punkter spesifikt innrettet mot Pasientreiser HF. Eierne
klargjør også tildelingen av midler og ressursgrunnlag.
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Saken legges frem for styret for å gjøre styret kjent med oppdraget fra eierne, hvordan
administrerende direktør vil følge dette opp og hvordan rapportering vil skje.
Oppdragsdokumentet overlevert fra eier i foretaksmøte 27.02.17 følger som vedlegg til denne
saken. Det legges til grunn at oppfølging av oppdragsdokumentet vis a vis styret vil skje som
tidligere, dvs med en midtveisrapportering til styret i septembermøtet før endelig
tilbakemelding skjer gjennom Årlig melding for 2017.
De samlede tiltak som gjennomføres i forhold til oppfølging av styrende dokumenter er en del
av internkontrollsystemet som selskapet har etablert for å ivareta god virksomhetsstyring.
Med henvisning til ovenstående anbefaler administrerende direktør at styret tar
oppdragsdokumentet for 2017 for Pasientreiser ANS til etterretning.

Styrets enstemmige vedtak:
1. Styret tar oppdragsdokument 2017 for Pasientreiser HF til etterretning.
2. Styret ber om å bli orientert om gjennomføringen av oppdraget i den ordinære
rapporteringen som beskrevet i saken samt gjennom årlig melding.
Sak 16-2017:
Justert prosess for risikovurdering av pasientreiseområdet 2017
Gjennom vedtak i styresak 41-2014 ble lagt grunnlag for tiltaksplan for oppfølging av
internrevisjonsrapport om pasientreiseområde fra 2013 Ett oppfølgingstiltak var en årlig
risikovurdering av pasientreiseområdet som har vært gjennomført siden 2014. Styret vedtok i
sak 55-2016 å få seg forelagt en sak med forslag til alternativ prosess for 2017 etter
forutgående prosessering i Samarbeidsforum.
Gjennomføring av en felles risikovurdering for pasientreiseområdet har gitt muligheten til å se
et samlet utfordringsbilde for området, men avgrenset til elementer som inngår i
databehandleransvaret tillagt Pasientreiser HF der pasientreisekontorene er databehandlere.
Med bakgrunn i styrets vedtak i sak 55-2016 har det vært drøftet med Samarbeidsforum å
justere tidligere prosess for å håndtere utfordringer bedre. Spesielt viktig har det vært å få en
bedre balanse mellom ressursbruk og resultater, samtidig som det har vært ønske om bedre
eierskap til tiltak og oppfølging på foretaksnivå.
Administrerende direktørs vurdering er at justert prosess for risikovurdering av
pasientreiseområdet vil heve effekten i arbeidet, og bidra til en forbedret håndtering av
utfordringer innen pasientreiseområdet. Administrerende direktør anbefaler at styret tar
foreliggende plan for videre arbeid til etterretning Det bør dessuten gjøres en vurdering av hva
som skal skje fra 2018 når reiser uten rekvisisjon vil inngå i Pasientreiser HF`s ansvarsområde.

Styrets enstemmige vedtak:
1. Styret tar plan for videre arbeid med samlede risikovurderinger for pasientreiseområdet
til etterretning.
2. Styret ber om at det gjøres en ny vurdering av innhold og omfang av prosessen fra 2018
etter overføring av reiser uten rekvisisjon til Pasientreiser HF`s ansvarsområde.
Møte i Regionalt brukerutvalg
11MAI2017 - saksdokumenter

side 309

Sak 17-2017:
Årsberetning og regnskap 2016
Regnskapet for 2016 viser et overskudd på 22,8 millioner kroner som er 1 millioner kroner
bedre enn resultatkravet på 21,8 millioner. Overskuddskravet er begrenset for å sluttfinansiere
nye teknologiske løsninger i prosjektene Mine pasientreiser, samkjøring og oppgjørskontroll.
Total egenkapital utgjør dermed 88,8 millioner kroner per 31.12.16. Det er ikke inntrådt
forhold etter regnskapsårets slutt som er av betydning for bedømmelsen av regnskapet.
Regnskap for 2016 er avlagt i henhold til regnskapsloven og god regnskapsskikk og
administrerende direktør inviterer styret til å godkjenne vedlagte årsberetning og regnskap
2016.
Det ble i forlengelsen av saken også avholdt et eget møte med revisor uten at administrasjonen
var tilstede, i henhold til krav i revisorloven.

Styrets enstemmige vedtak:
Styret godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2016.
Sak 18-2017:

RHF-enes arbeid med økonomisk langtidsplan 2018-2021. Innspill
fra Pasientreiser ANS
Økonomisk langtidsplan for perioden 2018-2021 viser selskapets fokus på å kunne realisere
forventede gevinster fra de gjennomførte prosjektene. Pasientreiseområdet gjennomgår i
perioden en betydelig omstilling med ny teknologi og nye arbeidsprosesser, samt endret
organisering og oppgavefordeling.
Prosjektene Mine pasientreiser, Ctrl og Samkjøring implementeres nasjonalt i 2016/2017, og
store deler av gevinstuttaket forventes å skje i helseforetakene. Kostnadsutviklingen for
eksisterende transaksjonstunge oppgaver i Pasientreiser HF estimeres å reduseres betydelig i
planperioden ved at det skal realiseres gevinster fra digitaliserte prosesser .En evt forskjøvet
virksomhetsoverdragelse vil forsinke uttak av disse effektene.
For perioden 2018-2021 vil drifts- og vedlikeholdskostnader øke som følge av nye og mer
komplekse systemer, samt gi økte avskrivninger. Administrerende direktør anbefaler at
vedlagte forslag til økonomisk langtidsplan for Pasientreiser HF sendes de regionale
helseforetakene.

Styrets enstemmige vedtak:
1. Økonomisk langtidsplan for perioden 2018-2021 tas til etterretning og forutsettes lagt til
grunn som sentralt styringsverktøy for budsjett 2018 og resten av planperioden.
2. Styret ga innspill til justering av saken som bes innarbeidet før oversending til de
regionale helseforetakene.

Møte i Regionalt brukerutvalg
11MAI2017 - saksdokumenter

side 310

Sak 19-2017:
Revisjonsplan 2017, internrevisjonen Pasientreiser HF
Revisjonsplanen presenterer på en kortfattet måte hvordan internrevisjonen vil innrette sin
virksomhet i Pasientreiser HF i 2017. Dialog er gjennomført med internrevisjonene i de tre
øvrige RHF i sakens anledning samt med styreleder og administrerende direktør.
Styrets enstemmige vedtak:
1. Styret godkjenner fremlagte plan for internrevisjon i 2017 i Pasientreiser HF.
2. Styreleder gis fullmakt til innenfor rammen av planen å avtale enkeltheter i
oppdraget med internrevisjonen.
Sak 20-2017:
Omgjøring av brukerpanel, pasientreiser til brukerutvalg
Arbeidet med internkontroll i Pasientreiser ANS har gitt gode resultater. Det er kontinuerlig
fokus på å videreutvikle og å sikre en fortsatt god internkontroll. Samlet sett vurderes dagens
internkontroll som god og hensiktsmessig.
I 2017 blir det spesielt fokus på å sikre at berørte helseforetak har etablert god internkontroll
og et godt personvern knyttet til nye digitale løsninger som er utviklet gjennom prosjektene
Mine pasientreiser og Oppgjørskontroll.
Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar redegjørelsen om omgjøring fra brukerpanel, pasientreiser til brukerutvalg,
pasientreiser til orientering.
Sak 21-2017: Status og videre prosess, strategiplanarbeidet
Arbeidet med strategiplan for selskapet var blant temasakene i styreseminar 25.01.17. Styret
ga der bl.a. uttrykk for at man ønsket seg en nærmere orientering om utkast til plan før endelig
behandling i aprilmøtet. Foreliggende sak redegjør for status og videre prosess i arbeidet.
Vedlagt saken følger en 08.-versjon av dokumentet som grunnlag for drøfting i møtet.

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar redegjørelsen om status og videre prosess for strategiplanarbeidet til
orientering.
Sak 22-2017:

Årsplan styresaker

I denne saken fremlegges justert årsplan for styresaker til orientering.

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar årsplan for styresaker til orientering.
Temasak
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Følgende temasak ble gjennomgått:
•

Omdanning fra ANS til HF

Styreleder orienterer

Styreleder orienterte om følgende sak:
• Styreseminar felleseide selskap 15.05.17

Styrets enstemmige vedtak:
Styret tar styreleders orientering til orientering.
Eventuelt
Eventuell innføring av elektronisk løsning for styresaker.

Styrets enstemmige vedtak:
Administrasjonen kommer tilbake til styret med et kostnadsoverslag.

________________
Bente Aae
Styrets nestleder

________________
Stian Larsen
Styremedlem

________________
Reidun Rømo
Styremedlem

________________
Gunn Høvik
Styremedlem

________________
Frode Eilertsen
Styremedlem

________________
Geir Kristoffersen
Styremedlem

______________
Line Alfarrustad
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Styrets leder
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Eirik Andersen
Styresekretær
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Til brukerutvalg i helseforetakene

Dato

22.03.2017

Orientering om læringsnettverk i brukermedvirkning
Denne høsten starter Helse Midt-Norge RHF og pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender

24-7 opp et læringsnettverk i brukermedvirkning. Læringsnettverket skal bidra til varige strukturer
for god kommunikasjon og sikre at det gjennomføres strukturerte innkomst- og/eller
utskrivningssamtaler i sykehjem og sykehus. Tiltakene skal bidra til å styrke brukermedvirkningen,
og vil i tillegg kunne bidra til bedre behandlingsutfall og færre reinnleggelser.
Hva er et læringsnettverk?
Læringsnettverk er en internasjonalt anerkjent metode for å iverksette forbedringstiltak. I løpet av
en periode tester og iverksetter kliniske team forbedringstiltak i egen virksomhet. Teamene får
støtte fra eksperter i forbedringsarbeid og utveksler erfaringer underveis.
Bakgrunn
Mange pasienter i norske sykehus er verken fornøyd med informasjonen eller mulighet for
medvirkning ved utskrivning 1. En undersøkelse fra Helse Fonna i 2016 fant at utskrivningene handlet
mest om det som hadde hendt, mens pasientene ofte var mer opptatt av hva som skulle skje
fremover. En annen norsk undersøkelse fra 2012 fant at svært få av de spurte oppga å ha hatt en
utskrivningssamtale, og halvparten opplevde å få liten eller ingen informasjon om virkning eller
bivirkning av medikamenter 2
Tema og tiltak
Målgruppen for læringsnettverket er tverrfaglige team fra sykehus og sykehjem, inkludert minst én
bruker. Tiltakene for sykehus og korttidsavdelinger i sykehjem skal sikre trygg utskrivning med
bruker som likeverdig partner. Teamene skal blant annet planlegge utreise, sikre samstemming av
legemidler og etablere utskrivningssamtaler som følger en fast struktur.
Tiltakene for langtidsavdeling på sykehjem skal gi bruker (og eventuelt pårørende) mer innflytelse
over egen hverdag. Bedre og mer forutsigbar dialog skal tilrettelegge for mer personsentrert
omsorg og tryggere brukere. Teamene skal etablere en innkomstsamtale med faste elementer, som
opplysninger om primærsykepleier og spørsmålet « Hva er viktig for deg?». Bruker skal regelmessig
bli spurt om hva sykehjemmet kan gjøre bedre.

Brukeres rolle i læringsnettverket
Læringsnettverket skal styrke brukermedvirkningen både på individ- og tjenestenivå. Selve tiltakene
i læringsnettverket er på individnivå. Læringsnettverket vil også styrke brukermedvirkningen på
tjenestenivå, ved å kartlegge og benytte brukererfaringer til forbedring, og ved at brukere deltar i
forbedringsteamene som likeverdige medlemmer under hele læringsnettverket.
1

2

Pasienterfaringer med norske sykehus i 2015. Resultater etter en nasjonal undersøkelse.

Foss et al.: Eldres erfaringer med utskrivning fra sykehus. 2012
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Teamene anbefales å rekruttere en bruker/pasient/pårørende med erfaring fra sin enhet/avdeling.
Denne deltakeren deltar fordi de har erfaring fra den konkrete avdelingen og området avdelingen vil
forbedre, ikke som representant for sin pasientgruppe. Teamene skal også samle inn
brukererfaringer og bruke det i forbedringsarbeidet.
Hvis det ikke lar seg gjøre å rekruttere en bruker/pasient/pårørende med erfaring fra avdelingen,
anbefales teamene å henvende seg til lokale brukerutvalg eller brukerorganisasjonene for å få
rekruttert representanter. I invitasjonen anbefales teamene å inkludere både brukere med erfaringer
fra avdelingen og representanter fra brukerorganisasjonene.

Hvordan kan brukerutvalgene bidra i læringsnettverket
Vi håper at brukerutvalgene ønsker å spille en sentral rolle i læringsnettverket. Det er flere måter
dere kan bidra. For det første vil vi oppmuntre utvalgene til å promoterer læringsnettverket og
etterspørre deltakelse fra respektive foretak.
Brukerutvalget kan også være pådrivere, ved å spre resultater og informasjon om arbeidet i løpet av
læringsnettverket. Dere kan også være en verdifull støttespiller for brukeren i forbedringsteamet.
Les nettsaken og invitasjonen til helseforetakene og kommunene
For mer informasjon, se www.pasientsikkerhetsprogrammet.no
Kontakt: post@pasientsikkerhetsprogrammet.no
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Fra: Jan Pettersen[ja-marpe@online.no] Dato: 24.04.2017 12:52:41 Til: desk@banett.no;
redaksjonen@hblad.no; tips@helg.no; redaksjonen@ranablad.no; tips@an.no;
red@lofotposten.no; tips@lofot-tidende.no; red@blv.no; nordland@nrk.no; post@nfk.no; RHFPostmottak; fmnopost@fylkesmannen.no; nordland@pasientogbrukerombudet.no;
johnny.hanssen@bronnoy.kommune.no; bard.anders.lango@alstahaug.kommune.no;
postmottak@hadsel.kommune.no; postmottak@moskenes.kommune.no;
postmottak@flakstad.kommune.no; ordforer@vestvagoy.kommune.no;
postmottak@vagan.kommune.no; Terje Nordengen; abkolset@hotmail.com; geb-sjo@online.no
Kopi: Birger Angelsen; Birger Angelsen; Tord Johansen Tittel: Uttalelse fra Årsmøtet i Psoriasis
og eksemforbundet Nordland 22. april 2017
Til mottakerne av denne e-postmelding
Vedlagte uttalelse vedrørende hudlegedekningen i Nordland fylke bes håndtert på egnet måte i de
ulike mottakerfora.
Speielt for avismottakerne og NRK Nordland ber Nordland PEF (Psoriasis og eksemforbundet) at
uttalelsen blir offentliggjort på behørig måte.
Se forøvrig filvedlegget.
På forhånd takk.
På vegne av Årsmøtet i PEF Nordland:
Mvh
Jan Martin Pettersen
sekretær i PEF Nordland
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PSORIASIS OG EKSEMFORBUNDET, NORDLAND
Laliavn. 147
8615 SKONSENG

Til
BA-nett
Helgeland blad
Helgelendingen
Rana blad
AN
Lofotposten
Lofottidende
Bladet Vesterålen
NRK Nordland
Nordland fylkeskommune v/fylkeshelsesjefen
Helse Nord
Fylkeslegen i Nordland fylkeskommune
Pasientombudet i Nordland

Ordførerne i Brønnøy, Alstadhaug, Hadsel, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan.
Kopi PEF Norge
Fylkeslagene i Troms og Finnmark.
Uttalelse fra Årsmøtet i Psoriasis og eksemforbundet Nordland 22. april 2017
STOR BEKYMRING FOR MANGLENDE HUDLEGEDEKNING I NORDLAND!
Årsmøtet i Psoriasis- og eksemforbundet (PEF) Nordland ser med stor bekymring på en
vedvarende dårlig hudlegedekning i Nordland over mange år.
Bekymringen øker når vi ser at hudlegedekningen blir dårligere og dårligere år for år.
Flere steder dekkes behovet delvis med innleide vikarer. Dette er basert på tilbakemeldingene
vi mottar fra våre medlemmer og andre hudpasienter i Nordland.
Pasientene må stadig forholde seg til nye leger, og får dermed ingen kontinuitet i sin
behandling. I tillegg vil vi tro at hyppig innleie av legespesialister er en svært
kostnadskrevende ordning.
En helt uakseptabel konsekvens av mangel på fast ansatte hudleger i Nordland er at
behandlingsutstyr, finansiert av Psoriasis- og eksemforbundet, står ubrukt og ikke kommer
våre medlemmer og andre med hudsykdommer til gode. Dette er situasjonen både i
Sandnessjøen og Lofoten, og har blitt kommunisert til helsemyndighetene i Nordland gjentatte ganger - uten at noe har skjedd.
Årsmøtet i PEF Nordland ber om at Helse Nord tar vår pasientgruppe på større alvor og raskt
tar grep for å bedre situasjonen. PEF Nordland deltok i arbeidet med Regional plan for
hudsykdommer i Nordland i 2014. Planen inneholder mange gode tiltak som det også
henvises til i statusbrevet fra rådgiver i Helse Nord Arnborg Ramsvik. Denne planen gjelder
helsetilbudet for hudpasienter i Nordland.
For å lykkes med gjennomføringen av planen må det settes inn et enda sterkere trykk fra både
politiske myndigheter og brukerorganisasjoner.
Leder:
Birger Angelsen
Laliavn. 147
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PSORIASIS OG EKSEMFORBUNDET, NORDLAND
Laliavn. 147
8615 SKONSENG

PEF Nordland lover å stå på for å bedre behandlingssituasjonen for sine medlemmer, og andre
med hudsykdommer i Nordland.
På kort sikt må det rekrutteres hudleger i faste ledige stillinger, på lengre sikt må man ha stort
fokus på å opprette LIS – stillinger i både Bodø og Mosjøen slik at leger med lokal tilknytning
og leger som ønsker å bosette seg i Nordland, kan få tilbud om spesialistutdannelse i sitt
nærområde. Da er sjansene mye større for at de ferdigutdannede hudlegene forblir i Nordland,
og hudlegedekningen vil over tid bedre seg.
Bodø 22. april 2017
Med vennlig hilsen
Årsmøtet i Nordland fylkeslag av Psoriasis og eksemforbundet
Birger Angelsen
Leder Nordland PEF

Leder:
Birger Angelsen
Laliavn. 147
Møte
i Regionalt
brukerutvalg
8615
SKONSENG
11MAI2017 - saksdokumenter

Tord Johansen
Nestleder Nordland PEF

Tlf: 99261604/75163820
Epost: birger.angelsen@gmail.com

Bankkonto; 1503 46 97709
Org.nr.: 971 528 656
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Fra: FFO Nordland[ffo.nordland@gmail.com] Dato: 28.03.2017 12:42:20 Til: Generalsekretær
FFO Lilly- Ann Elvestad; RHF-Postmottak; Arne Ketil Hafstad Kopi: Eilif Benjaminsen; FFO
Sortland; Jarle Arntzen; Rolf Terje Seljeseth; Tove Risbøl Hansen; Trond Pedersen; Helene
Finstad Tittel: Rehabiliteringssituasjonen i Nordland
Vedlagt oversendes sak fra HLF som bes behandlet i de 3 - tre tilsendte fora, dette er en sak
som rammer mange iflg. HLF Nordland.

-Med vennlig hilsen
Inger Helene Sydnes
Daglig leder FFO Nordland
Storgata 48, 3. etg., 8006 BODØ
Kontortlf.958 47 680
E-post: ffo.nordland@gmail.com
Arbeidstid: man-tors. 09:00-1430
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FFO Nasjonalt

Vår fil: Innsendt sak fylkesårsmøte 2017

Helse Nord

Arkiv: Fra protokoll på fylkesårsmøtet
Saksbeh: IHS

RBU

Dato: 28/3-2017

REHABILITERINGSSITUASJONEN I NORDLAND
FFO Nordland mottok på mail brev fra HLF Nordland datert 16/2-2017, brevet i sin
helhet ble oversendt styret og fremlagt for styret i styremøte 28/2-2017, tatt til
etterretning og lagt frem som innkommet sak på FFO Nordlands fylkesårsmøte 26/32017 der fylkesårsmøtet fattet slikt enstemmige vedtak:
«FFO Nordland v/styret tar henvendelsen fra HLF Nordland til etterretning. Den er
styrebehandlet i møte 10/2-2017 og vil bli oversendt FFO Nasjonalt og Helse Nord
samt RBU.
Enstemmig godkjent.»
Det saken dreier seg om er avslag på søknad om rehabiliteringsopphold ikke bare for
hørselshemmede men også andre grupperinger og medlemmer under FFOparaplyen sier HLF Nordland i sitt oversendelsesbrev.
FFO Nordland videresender brevet til videre forføyning.

Inger Helene Sydnes
Daglig leder FFO Nordland

Vedlegg.

_________________________________________________________________________________
FFO Nordland, Storgata 48, 8006 Bodø
Tlf.nr. 958 47 680
Ffo.nordland@gmail.com
DNB 0531 25 17738
Org.nr. 971 389 575
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Møtedato: 11. mai 2017
Arkivnr.:
2017/8

Saksbeh/tlf:
Hanne H. Haukland, 75 51 29 00

RBU-sak 36-2017

Eventuelt
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Sted/Dato:
Bodø, 4.5.2017
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