
 
 
 
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 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                  Psykisk helse- og Rusklinikken 

 
 
 
                                                   Bodø 13.2.2017 

 
 



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 spesialist-
helsetjenester §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 



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. 
 

 



 

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:                                                2  
Sykepleiere med videreutd:                      14 
3. årig helsefag med videreutd:                  5 
Annet helsefag:                                          5 
Ingen ufaglærte i faste stillinger 
 



 

 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.  



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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



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. 



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.  



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.  



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. 

 

 

 

 

 

 



4.2: Oversikt over ansatte i psykisk helsevern for barn og unge 

Fagpersoner Ørnes Fauske Vesterålen Lofoten Bodø* 
Psykologspesialist 1 1 4 1 16 
Psykologer i spes  2 2 2 5 
Overlege  1 2 2 5 
LIS  1 1 1 6 
3-årig høgskole  3 2 5 35 
Sykepleiere med 
v.u 

  1  37 

Annet 2 1 1  3 
Sum: 3 9 13 11 107 

 

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

 
 
 
01.04.17 
 
Maria Rolandsen       
Avdelingsleder BUPA       



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 8,5 
Psykologspesialist 9,5 
Psykolog 5 
Klinisk sosionom 2,3 
Psykiatrisk sykepleier/sykepleier 89,57 
Sosionom/ sosionom m/ videreutdanning 16,52 
Barnevernspedagog / videreutdanning 7,61 
Vernepleier 3,69 
Annet personale med bachelor og evt. 
videreutdanning 

21 

Annet personale 36,2 
Totalt 199,89 

 
 
3.Bygningsmasse psykiske helsevern 
For Spesialpsykiatrisk avdeling sin del er det stor ulikhet i bygningsmassen. Noe er nærmest 



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 

 
 
 
 
 
 



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 
Poliklinikk x  x 
Ambulant akutteam 24/7    
Ambulant akutteam, begrenset (angi åpningstid) X 1   
Døgntilbud* x  x 
Øyeblikkelig hjelp (døgnenhet) 2   
Annen akuttfunksjon, (angi om det er en døgnenhet eller 
poliklinikk) 

2   

Psykiatrisk ungdomsteam    
Annet - Psykoseteam X 3   

*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. 
 
 



 
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.  



• 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 Fauske 
Psykologspesialister 2 
Psykologer i spesialisering 3 
Overleger 1 
Leger i spesialisering  
Sykepleiere med videreutdanning 1 

 
Annet 1 fysioterapeut 
 
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. 
 



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.  
 
 

  



 
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 
  



 
• 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 
Psykologspesialister 1 
Psykologer i spesialisering 3 
Overleger 3 
Leger i spesialisering 1 
3-årig høgskoleutdanning 9 
Sykepleiere med 
videreutdanning 

10 

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.  



Egenvurderingsskjema PHV, Lofoten Dps Nordlandssykehuset 
  
1.Strukturelle og bygningsmessige forhold. 
 

Sted: Lofoten VOP 
Poliklinikk x 
Ambulant akutteam 24/7 - 
Ambulant akutteam, begrenset (angi åpningstid) 08-21 x 
Døgntilbud*  benytter allmenpsykiatrisk i Vesterålen. Vesterålen 
Øyeblikkelig hjelp (døgnenhet) disse legges inn i Bodø Bodø 
Annen akuttfunksjon, (angi om det er en døgnenhet eller poliklinikk) Vakttelefon 
Psykiatrisk ungdomsteam - 
Annet – Dagenhet i Leknes og Svolvær 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 Lofoten 
Psykologspesialister 2 
Psykologer i spesialisering 3 
Overleger 2,75 
Leger i spesialisering 1 
3- årig høgskoleutdanning  
Sykepleiere med videreutdanning 8 
Annet 12 

 
 
 



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. 
 
 
 



Egenvurderingsskjema PHV, Vesterålen Dps, Nordlandssykehuset 
  
1.Strukturelle og bygningsmessige forhold. 
 
Sted: Vesterålen VOP 
Poliklinikk x 
Ambulant akutteam 24/7 - 
Ambulant akutteam, begrenset (angi åpningstid) 08-15.30 x 
Døgntilbud* allmenspykiatrisk avdeling.  x 
Øyeblikkelig hjelp (døgnenhet) - 
Annen akuttfunksjon, (angi om det er en døgnenhet eller poliklinikk) Har overlege i 

vakt tilknyttet 
døgnenheten.  

Psykiatrisk ungdomsteam - 
Annet, psykoseteam i VOP  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 Vesterålen 
Psykologspesialister 1,5                            



Psykologer i spesialisering 3 (1) 
Overleger 2 
Leger i spesialisering 1  
3- årig høgskoleutdanning 6 (8) 
Sykepleiere med videreutdanning 3 (8) 
Annet – ansatte i døgnenheten  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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