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Styresak 59-2017 Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og 

kompetanse, oppfølging av styresak 74-2016 
 
 
Formål/bakgrunn 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 74-2016 Utviklingsplan for psykisk helsevern 
og TSB1 2016-2025 i styremøte 15. juni 2016. Styret vedtok følgende i punkt 7 i 
vedtaket: 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. 
 
Denne saken presenterer helseforetakenes egenevaluering av egen virksomhets faglige 
kompetanse og bygningsmasse, vurdert opp mot faglige føringer vedtatt i Utviklingsplan 
for psykisk helsevern og TSB 2016-2025 (heretter Utviklingsplanen), jf. styresak 74-
2016. I styresaken gis en kort oppsummering av innhold og beskrivelse av utvalgte 
problemstillinger fra egenevalueringene.  
 
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, akuttjenester 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. I TSB er det blant annet behandling av gravide. Slike funksjoner er i Helse 
Nord sentralisert til Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF. 
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. Bare behandlingstilbud i offentlige 

1 TSB: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
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helseforetak ble inkludert i egenevalueringen. Private avtaleparter skal som del av 
anbudsprosessen dokumentere at de fyller kravene som stilles i utviklingsplanen.  
 
Alle egenevalueringene ligger vedlagt denne saken. Bygningsmassen ble evaluert kun ut 
fra faglige og ikke tekniske kriterier. Den tekniske bygningsmassen ble tilstandsvurdert 
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 grunnet lange avstander og at 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. Tjenesten 
blir således sårbar ved sykdom eller turnover. Det er tidkrevende å utdanne nye ansatte 
i alle nødvendige behandlingsmetoder for å ivareta basiskompetansen. Det er 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 – SANKS3. I tillegg finnes det regionale 
behandlingsenheter for spiseforstyrrelser, psykoser, psykisk utviklingshemmede med 
psykiske lidelser, medikamentfri behandling og OCD-behandling (tvangslidelser).  
 
Psykisk helsevern i Helse Nord har en funksjonsfordeling der Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF ivaretar spissfunksjoner som tvunget 
psykisk helsevern med døgnopphold og behandling til personer dømt til tvunget 
psykisk helsevern etter straffeloven. I TSB ivaretar helseforetakene det meste av 
spisskompetansefunksjonene selv. Egenevalueringen viser at alle helseforetak vurderer 
at de har nødvendig kompetanse til å løse spissfunksjoner de har ansvar for. 
 
Samlet viser egenevalueringen at helseforetakene i stor grad tilbyr 
spesialisthelsetjenester med nødvendig basis- og spisskompetanse. I egenevalueringen 
er det særskilt spurt om akuttjenester i DPS for å sikre at tilbudene er etablert med 
tilstrekkelig kapasitet og kompetanse. 
 
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.  
 

2 Styresak 72-2016 Plan 2017-2020 - inkl. rullering av investeringsplanen 2017-2024 
3 SANKS: Samisk nasjonalt kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus 
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Egenevalueringen viser at ingen ambulante akutteam i Helse Nord er tilgjengelig hele 
døgnet. For å tilby akuttjenester i DPS gjennom døgnet har derfor Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF 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 HF og Finnmarkssykehuset HF har pr. i dag ikke akuttilbud 
gjennom døgnet i DPS. Det arbeides for å etablere nødvendig akuttjenester i begge 
helseforetakene. Helgelandssykehuset HF har iverksatt et prosjekt for å etablere 
vaktberedskap i psykisk helsevern og derigjennom sikre akuttjenester gjennom 
døgnet.4 Tilsvarende har Finnmarkssykehuset HF et pågående arbeid for å utrede 
akuttilbudet i DPS og muligheten for vaktordning med beredskapssenger i DPS. 
Organiseringen av akuttilbudet i Finnmarkssykehuset HF skal styrebehandles før 
sommeren 2017. 
 
Erfaringer fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF viser at 
det er begrenset behov for akuttjenester i DPS sent på kvelden og natt. Det er 
bemanningsmessig krevende og kostbart å drive AAT med tilgjengelighet gjennom hele 
døgnet. En kombinasjon av akuttjenester 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. Utviklingsplanen har ikke krav om AAT i psykisk helsevern for barn 
og unge. Ingen helseforetak har planer om å etablere egne ambulante akuttilbud for 
barn og ungdom. Nordlandssykehuset HF har tidligere hatt et AAT for ungdom i Bodø 
som ble avviklet på grunn av lavt pasientvolum. 
 
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 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.  
 

4Rapport Ambulant akutteam Helgeland - Evalueringsperiode 01.06.15 - 31.05.16  
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Bygningsmessige forhold har spesielt stor betydning for pasienter i tvunget psykisk 
helsevern med døgnopphold.5 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 
varetektssurrogat. Det øker presset på sikkerhets- og akuttpsykiatrien og dermed 
behovet for større bygningsmessig kapasitet og fagkompetanse.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF og Nordlandssykehuset HF 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.6  
 
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 bemanning – en forutsetning for likeverdige tjenester   
Egenevalueringene viser at både psykisk helsevern og TSB har utfordringer 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 
aspekt 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. 

5 Se blant annet Sivilombudsmannens besøksrapport fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF  
Besøksrapport Universitetssykehuset Nord-Norge HF - 26. - 28. april 2016, Sivilombudsmannens 
forebyggingsenhet og revisjonen av tvunget psykisk helsevern ved Nordlandssykehuset Styresak 006-
2017 (Nordlandssykehuset HF) ad. Internrevisjonsrapport 11/2016: Tvungent psykisk helsevern i 
Nordlandssykehuset HF  
6 Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF, jf. sak 15/2017 Orienteringssaker nr. 4 ad. oppfølging av 
handlingsplanen  etter sivilombudsmannens besøksrapport fra 2016  
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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 SIFER7 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 ansatte i psykisk 
helsevern for barn og unge.  
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble i samarbeidsmøte, 
den 9. mai 2017 orientert om Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og kompetanse, 
oppfølging av styresak 74-2016, jf. sak 56-2017. 
 
Brukermedvirkning 
Psykisk helsevern og rus - bygningsmasse og kompetanse, oppfølging av styresak 74-2016 
ble behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 11. mai 2017, jf. 
RBU-sak 31-2017. Følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om Psykisk helsevern og 

rus - bygningsmasse og kompetanse til orientering. 
 
2. RBU ber om at det utredes nærmere hvordan det faglige tilbudet i større grad kan 

ivaretas på helseforetaksnivå for å sikre lik tilgjengelighet til faglige ressurser.  
 
3. RBU ber Helse Nord RHF om å bidra til at Helgelandssykehuset HF og 

Finnmarkssykehuset HF etablerer et akuttilbud gjennom døgnet i DPS.  
 
Merknad fra RBUs nestleder Gunn Strand Hutchinson til vedtak i RBU-sak 31-2017: 
RBU og styret i Helse Nord RHF har tidligere påpekt (jf. sak 74-2016, punkt 8) behovet for 
å utvikle kompetanse i psykisk helsevern på alle tjenestenivå for å kunne gi tilbud også til 
personer med utviklingshemming og psykiske lidelser. Dette forholdet er ikke kommentert 
i saksfremlegget. 
 
Det etterlyses informasjon om hvordan styrking av kompetanse på dette området følges 
opp. Spesielt urovekkende er det at det i konklusjonen uttales at «Helse Nord har jevnt 
over et tilbud med tilstrekkelig kompetanse innen psykisk helsevern og TSB.»  
 
Regionalt brukerutvalg slutter seg til merknaden fra RBUs nestleder. 
 
  

7 Regionalt kompetansesenter for sikkerhets-, retts- og fengselspsykiatri. Se her: www.SIFER.no 
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Adm. direktørs vurdering 
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. 
Pasientene skal ha lik tilgjengelighet til faglige ressurser, og helseforetakene må derfor 
sikre pasienten behandling et annet sted, eller et ambulant tilbud, dersom kompetanse 
mangler lokalt.  
 
Egenevalueringen viste at Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Nordlandssykehuset HF har DPS som tilfredsstiller Utviklingsplanenes faglige krav til 
tjenester og innhold, inkludert akuttjenester gjennom døgnet. Kravet om akuttjenester 
gjennom døgnet ved DPS kan tilfredsstilles både gjennom polikliniske akuttjenester 
tilgjengelig gjennom døgnet, eller ved å kombinere akuttjenester med 
beredskapssenger ved DPS. Både Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF 
må ferdigstille sine planer for hvordan de skal oppfylle kravet om akuttjenester 
gjennom døgnet i DPS.  
 
I følge egenevalueringene er dagens bygningsmasse ikke tilstrekkelig tilrettelagt i alle 
enheter. Gjennomgangen viser at bygningsmessige forhold påvirker faglig innhold i 
tjenesten og kan bidra til å redusere bruk av tvangsmidler. Helsefremmende lokaler 
øker pasientenes muligheter for fysisk aktivitet og deltagelse i skole og arbeidsliv. Ved 
oppgradering av bygningsmasse bør enheter godkjent for tvunget psykisk helsevern 
prioriteres.  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Psykisk helsevern og rus - 

bygningsmasse og kompetanse til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at Helgelandssykehuset HF og 

Finnmarkssykehuset HF etablerer et akuttilbud gjennom døgnet i DPS.  
 
 
Bodø, den 12. mai 2017 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
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Vedlegg:  
1. Styresak 74-2016 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025, endelig vedtak 
2. Utviklingsplan for psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse 

Nord 2016–2025 med alle vedlegg 
3. Egenevaluering Universitetssykehuset Nord-Norge HF ved Barne- og ungdomsklinikken 
4. Egenevaluering Universitetssykehuset Nord-Norge HF ved Psykisk helse- og rusklinikken 
5. Egenevaluering Nordlandssykehuset HF 
6. Egenevaluering Helgelandssykehuset HF 
7. Egenevaluering Finnmarkssykehuset HF 
 
Vedleggene er lagt ut på Helse Nord RHFs nettsted – se her: 
Styremøte i Helse Nord RHF 23. mai 2017 
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