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Klinikk psykisk helsevern og rus 

  

Alta, den 27.04.16 

 

Høringssvar fra Finnmarkssykehuset HF      

 

 

Høring – Utviklingsplan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling i Helse Nord 2016 - 2025. 
 

Det vises til høringsdokument med vedlegg vedrørende Utviklingsplan for psykisk helsevern 

og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Nord 2016 - 2025 med høringsfrist 3. mai 

2016.  
 

 

Finnmarkssykehusets høringssvar:  

 

Finnmarkssykehuset er i hovedtrekk enig i anbefalingene som fremkommer i 

høringsdokumentet, men ønsker å gi tilbakemelding på følgende:  

 

1. Punkt 1 – Innledning - Dagens status s 11: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

(TSB) er fra 01.09.14 integrert i DPS’ene i Klinikk psykisk helsevern og rus (KPHR) i 

Finnmarkssykehuset HF. Det vil si at Voksenpsykiatrien, Barne- og 

ungdomspsykiatrien og TSB er integrert i DPS’ene.  

 

2. Prinsippet om at utredning og behandling skal utføres lokalt nært der pasienten bor 

samtidig med at det opprettes regionale behandlingsenheter for lavfrekvente tilstander 

støttes.  

 

3. Utvikling av digitale helsetjenester må gis høy prioritet. Det bør så langt det er 

hensiktsmessig utvikles en felles plattform for Helse Nord med hensyn til valg av 

løsninger.  

 

4. Utvikling av kvalitetsindikatorer / kvalitetsregistre innen psykisk helsevern og TSB 

bør skje i en nasjonal kontekst der Helse Nord har et ansvar for at regionale forhold 

ivaretas både med hensyn til valg av indikatorer og innhold i det som måles.  

 

5. Avsatte midler til opprettelse av FACT må gjøres tilgjengelig for samtlige foretak.  

 

6. Tiltak tilknyttet skole- og arbeidsinkludering: 

Det er behov for å avklare hva som ligger under ansvarsområdet til 

spesialisthelsetjenesten. Tiltaket må organiseres slik at samtlige foretak blir delaktig i 

oppbygginga og at iverksatte tiltak kommer alle foretak til gode. Det bør åpnes for at 

økonomisk ramme kan benyttes til samhandlingsprosjekter og tiltak i samarbeid med 

kommuner / NAV. 

 

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Klinikk psykisk helsevern og rus 

 

7. Spesialistutdanning TSB bør gis høyere prioritet, noe som også bør synliggjøres 

økonomisk. 

   

8. Innenfor flere av fagområdene er det behov for større systematisering og målretting av 

kompetansehevende tiltak, både faglig og for å bidra til at opplæring kan 

gjennomføres på en optimal og målrettet måte.   

 

9. Punkt 2.6 Helsetjenester til samisk befolkning s 16: 

 SANKS er en forkortelse av Samisk nasjonal kompetansetjeneste for psykisk helse og 

rus. Frem til januar 2014 var SANKS et nasjonalt kompetansesenter for den samiske 

befolkningen innen psykisk helsevern.  

 Kompetansetjenestetilbudet som gis av SANKS ivaretar FOU virksomhet med eget 

forskningsstyre, opplæring, utdanning og utvikling. Det åpnes for at det kan gis 

kliniske tilbud.  

 Tilbudet til den samiske befolkningen som er bygd opp av øremerkede midler (ligger 

nå i ordinær ramme) består av; 

a) Barne- og ungdomspsykiatrien: BUP (stillinger), Psykiatrisk Ungdomsteam 

(PUT), Ungdomspsykiatrisk avdeling UPA (to av seks plasser), Familieenhet.  

b) Voksenpsykiatrien; Akutteam, fire øremerkede senger ved døgnenheten Lakselv.  

c) Ekstern virksomhet (utekontor): Tilbud i Tysfjord, Snåsa og Oslo.  

d) TSB tilbudet – døgn - ved Finnmarksklinikken (ikke bygd opp av øremerkede 

midler) gir også tilbud til den samiske befolkningen.  

e) Fremtidig tilbud tilknyttet Samisk Helsepark avklares av styret i 

Finnmarkssykehuset i mai 2016. 

 Ruspoliklinikken ved Finnmarksklinikken er fra høsten 2015 samlokalisert / 

samordnet med PUT. PUT er et lavterskeltilbud til aldersgruppen 15 – 30 år innen 

psykisk helsevern herunder rusproblematikk. Den nye benevningen er TSB/PUT 

poliklinikken.  

 Tilbud som frem til nå har vært gitt i Lakselv vil flyttes til Karasjok fra 2017/2018.  

 Tilbudet til den samiske befolkningen som er bygget opp v/ SANKS må sikres 

rammevilkår som gjør dette mulig å videreutvikle tilbudet både lokalt, regionalt, 

nasjonalt og i hht samarbeidsavtaler med Sverige og Finland. 

 Ivaretakelse av samisk språk og kultur må følges opp. Spesielt nevnes bistand til 

oversettelse av dokumenter / tester osv til samisk. 

 

10. Tilbud til asylsøkere/flyktninger må innarbeides i planen.  

 

11. Pasientens helsetjenester for voksne med psykisk lidelser pkt 5.1 – s.28. Avtaler med 

private: I planen fremkommer det at det er avtalehjemler for praktiserende lege- og 

psykologspesialister tilsvarende 30 årsverk i Helse Nord. Kun to av disse er etablert i 

Finnmark. Det råder usikkerhet rundt om denne skjevfordelingen er kompensert for eller 

ikke i inntektsmodellen. Hvis den ikke er kompensert for, bør slik kompensering innføres 

snarest.  

http://www.finnmarkssykehuset.no/
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Klinikk psykisk helsevern og rus 

12. I planen vises det til at ved fordeling mellom sykehus og DPS så skal hovedtyngden av 

tilbud (basistjenester) gis i DPS. I planen er det foreslått opprettelse av flere 

sykehusfunksjoner som krever stor andel av tilgjengelige ressurser. 

 Etablering av 5 regionale plasser for sikkerhetspsykiatri og et 

kompetansesenter for sikkerhetspsykiatri støttes. Med bakgrunn i at det er 

skissert en løsning med en kombinasjon av lokalt og regional tilbud så 

forutsettes det at en styrking skjer på begge nivåer (sykehus / DPS) 

 Etablering av et egnet døgntilbud til pasienter med samtidig psykisk 

utviklingshemming og psykisk lidelser støttes. Parallelt må en slik etablering 

koordineres og samordnes med lokale tilbud i foretak / DPS for å sikre et 

helhetlig behandlingsforløp. Det er behov for et tilpasset spesialisert tilbud til 

lettere psykisk utviklingshemmede/pasienter med kognitiv svikt og med et 

samtidig rusproblem.  

 Opprettelse av et medikamentfritt behandlingstilbud støttes ikke. Begrunnelsen 

er at det faglig er lite erfaringsgrunnlag med tilbudet og at det er feilaktig på 

nåværende tidspunkt å prioritere knappe ressurser til formålet.   

 

 

 

Mvh  

 

 

 

Inger Lise Balandin 

Klinikksjef klinikk psykisk helse og rus 
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Protokoll 
 
 Sted / Dato: 

 Hammerfest, 19.5. 2014 
                      
 Referent: 

 Astrid Balto Olsen 
 
 Vår ref:  

 2016/370 
 

 
Sak 49/2016 Høringsuttalelse - utviklingsplan for psykisk 
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Nord 
2016–2025 

 
Vedtak: 
Styret i Finnmarkssykehuset HF støtter høringsuttalelsen i sin ordlyd 
 
Enstemmig vedtatt 
 
 
Vedlegg: 

- Finnmarkssykehusets høringssvar 
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