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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 (inkl. TSB) 
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, som bes bekreftet fra dere.  

2. 
desember  
2016 

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

9. februar 
2017 

Besøk fra Helse Nord RHF med gjennomgang av 
egenvurderingsskjemaet.  
 

21. februar 
2017 

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 og bygningsmessige forhold   
 
Tabellen under fylles ut for hver enhet for psykisk helsevern og TSB i Finnmarkssykehuset. 

 
Sted: Vest-Finnmark VOP BUP TSB 
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: Midt-Finnmark VOP BUP TSB 
Poliklinikk X X X 
Ambulant akutteam 24/7    
Ambulant akutteam, begrenset (angi 
åpningstid) 

X (08.00-15.30) 
mandag til 
fredag 

  

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

   

Psykiatrisk ungdomsteam  X  
Annet - Familieenhet  X  

 
 

Sted: Øst-Finnmark VOP BUP TSB 
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     
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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.  
Skriv gjerne rett inn i tabellen eller med rød skrift under her 

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, tilstrekkelig basis kompetanse 
• Utredning av tvangslidelser, tilstrekkelig basis kompetanse, kompliserte tilstander 

ivaretas i samarbeid med OCD teamet i Tromsø 
• Moderat til alvorlig depresjon, tilstrekkelig basis kompetanse 
• Symptomer på psykoseutvikling og psykoselidelser, tilstrekkelig basis kompetanse 
• Bipolare lidelser, tilstrekkelig basis kompetanse 
• Personlighetsforstyrrelser, tilstrekkelig basis kompetanse 
• Spiseforstyrrelser, ikke tilstrekkelig basis kompetanse, behov for økt kompetanse 
• ADHD med betydelig nedsatt funksjonsnivå, tilstrekkelig basis kompetanse 
• PTSD og andre alvorlige reaksjoner på traumer, kriser og katastrofer, tilstrekkelig basis 

kompetanse 
• Rus- og avhengighetslidelser, tilstrekkelig basis kompetanse 
• TUD (tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold), tilstrekkelig basis kompetanse 
• Alderspsykiatriske tilstander, tilstrekkelig basis kompetanse, kompliserte tilstander 

ivaretas i samarbeid med OCD teamet i Tromsø 
 

 
I tillegg forutsettes kompetanse i: 

• Vurdering av selvmords- og voldsrisiko, tilstrekkelig basis kompetanse, behov for økt 
kompetanse ift voldsrisiko 

• Kompetanse på utredning og behandling av pasienter med samtidig psykisk 
utviklingshemming ,ikke tilstrekkelig basis kompetanse, behov for økt 
kompetanse 

• Recovery-baserte tilnærminger, inkludert samvalg (shared decision making), 
tilstrekkelig basis kompetanse 
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• Familie- og pårørendearbeid, tilstrekkelig basis kompetanse 
• Nettverksarbeid og samhandling, tilstrekkelig basis kompetanse 
• Kunnskap om hvilke aktører og tjenester som finnes utover eget tilbud, tilstrekkelig 

basis kompetanse 
 
 

Finnmarkssykehuset 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. 

 

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. 
 
Øyeblikkelig hjelp og Akuttfunksjon 24/7 ivaretas gjennom avtale med UNN. Det gjelder hele 
tjenesten.  
 
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 

 
Vi ber dere vurdere og beskrive hvorvidt Finnmarkssykehusets 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. 
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2.2 Oversikt over ansatte i psykisk helsevern for voksne  
Fagpersoner Hammerfest Alta Lakselv Karasjok 
Psykologspesialister   250, hvorav 

100 er vakant,  
 

Psykologer i spesialisering    200  

Overleger    500, hvorav 
135 er vakant 

 

Leger i spesialisering    100  
3-årig høgskoleutdanning   1500  
Sykepleiere med 
videreutdanning  

  1000  

Annet     

   For få ansatte 
i helgene. 
 I dag 2 på alle 
vaktene i 
helgene 

 

 
Fagpersoner Kirkenes Tana 
Psykologspesialister   

Psykologer i spesialisering    

Overleger    

Leger i spesialisering    
3-årig høgskoleutdanning   
Sykepleiere med 
videreutdanning  

  

Annet   
   
 
 

Vi ber dere angi i stillingsprosent hvor mange ansatte det er i de ulike yrkeskategoriene.  
 
Hvis Finnmarkssykehuset 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. 
Døgnenheten for psykisk helse er den døgnenheten med lavest bemanning i KPHR, den har kun 
en overlegestilling samt ergeterapeut ift stabsfunksjoner. Overlegestillingen har vært utlyst to 
ganger uten relevante søkere. Det er et stort behov for psykologstilling ved døgnenheten. Pr i 
dag ivaretas det ved ressurser (40%) fra VPP. Ved samlokalisering i Karasjok vil bemanningen 
harmoniseres. 
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3 Bygningsmasse psykisk helsevern 
Denne kartleggingen er gjelder kun faglige krav til døgntilbudet for psykisk helsevern for 
voksne, barn og unge.  
 
Vi ber Finnmarkssykehuset om å vurdere i hvilken grad de fysiske forholdene er egnet til å: 

• Minimere institusjonsfølelsen, fremme mestring og skape trygghet hos pasientene – 
fungerer godt på enhetene innen barn og unge. Litt mer institusjonspreget på enhetene 
innen voksne.  

• Tilrettelegge for frivillighet og redusert bruk av tvang – fungerer godt 
• Gi bufferkapasitet ved høyt belegg – bufferkapasitet på alle døgnenheter, med unntak av 

familieenhet.  
• Ivareta sikkerheten til pasienter og ansatte – fungerer godt, ønskelig med voldsalarm til 

ansatte som arbeider på døgnenhetene. 
• Fremme gode arbeidsforhold og arbeidsmiljø – Fungerer fint. Ingen negative 

tilbakemeldinger fra ansette om lokalitetene.  
• Tilby et differensiert døgntilbud, inkl. brukerstyrte senger – fungerer godt med 

brukerstyrte senger 
• Ivareta akutt- og krisetjenester – Per i dag har vi skjermet enhet på UPA og vil ha 

skjermet enhet på døgn rus/psyk helse om ca 1 år.  

Det ønskes en kort og overordnet beskrivelse og vurdering av disse forholdene knyttet til 
dagens bygg.  
Familieenheten har fortsatt et ønske om å slå ut en vegg og få større terapirom til familie 2.  
Dette vil bidra til større plass for barn å bevege seg i rommet. 
 
Store rom og store/brede ganger på døgnenhet psykisk helse. I tillegg er det en stor 
ergoterapiavdeling hvor pasienter har god plass som er viktig ved bl.a. uro. 
 
 
I tillegg ber vi om en kort beskrivelse av bygningsmassens: 

• Nærhet og tilgang til somatiske undersøkelser I samme bygg for barn og unge samt 
døgnenhet rus. For voksenenhetene er det ikke tilgang til somatisk 
undersøkelsesrom, men det vil være på plass etter samlokalisering i Karasjok. 

• Personvern, eks. slik at besøkende og pasienter ved poliklinikk ikke kan komme inn 
på døgnavdelinger Det er mulig å lukke igjen døra til selve døgnenheten. UPA og 
fam.enhet og døgnenhet for rus ligger i egne bygg. 

• Fleksibilitet, mulighet til å bruke pasientrom til samtale eller møter Ja til samtaler på 
pasientrom  

• Tilgang på uteareal Gode utearealer på alle våre enheter. 
• Ivareta familie- og nettverksarbeid, herunder også besøk under innleggelse Ja 
• Ivareta barn som pårørende (inkl. søsken) Ja, fungerer bra. Vi har flere ansatte med 

særskilt ansvar for barn som pårørende.  
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Vi ber dere vurdere og beskrive hvorvidt Finnmarkssykehusets 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. 
Finnmarksklinikkens bygningsmasse (hovedhus, leiligheter og 3 paviljonger er ikke 
tilfredsstillende ut fra dagens standard. Det skal imidlertid bygges og pusse opp i forbindelse 
med omstilling/samlokalisering.  

 
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, tilstrekkelig basis kompetanse 
• Selvskading, tilstrekkelig basis kompetanse 
• Moderat til alvorlig angst, tilstrekkelig basis kompetanse 
• Utredning av tvangslidelser, tilstrekkelig basis kompetanse 
• Utredning av ADHD, tilstrekkelig basis kompetanse 
• Behandling av ADHD-pasienter med alvorlig nedsatt funksjon, tilstrekkelig basis 

kompetanse 
• PTSD og andre alvorlige reaksjoner på traumer, kriser og katastrofer. tilstrekkelig basis 

kompetanse 
• Moderat til alvorlig atferdsvanske, tilstrekkelig basis kompetanse , men fortsatt et 

behov for å øke kompetansen ift de mest alvorlige atferdsvansker. De mest alvorlige 
tilfellene samarbeider vi med UPS i Tromsø 

• Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og autismespektertilstander, tilstrekkelig 
basis kompetanse 

• Utredning og behandling av psykiske lidelser hos barn fra sped- og 
småbarnsalder, tilstrekkelig basis kompetanse. Vi har eget spe- og 
småbarnsteam 

• Tourettes syndrom, tilstrekkelig basis kompetanse,  
• Alvorlige psykiske symptomer sekundært til somatisk sykdom tilstrekkelig basis 

kompetanse 
 
I psykisk helsevern blir barn først henvist til BUP poliklinikk, som har ansvar for den første 
utredning og diagnostisering. Familieenheten og/eller UPA kommer inn som en tredjelinje. 
Hovedoppgaven til familieenheten er behandling, men vi kan også bistå BUPer i 
utredningsarbeid.  
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Hovedoppgaven til UPA er mer kompliserte utredninger og videre behandling med tett kontakt 
med henvisende BUP og barnets/ungdommens familie. Også samarbeid med kommunale 
instanser / barnets nettverk i hjemkommunen er aktuelt.  
 
 

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

• Bipolar lidelse, tilstrekkelig basis kompetanse 
• Psykoselidelser, tilstrekkelig basis kompetanse 
• Spiseforstyrrelser, tilstrekkelig basis kompetanse 
• Rus- og avhengighetslidelser, tilstrekkelig basis kompetanse 

 

 
BUP må også ha kompetanse i: 

• Å vurdere selvmords- og voldsrisiko, tilstrekkelig basis kompetanse 
• Familie- og pårørendearbeid, tilstrekkelig basis kompetanse 
• Nettverksarbeid, tilstrekkelig basis kompetanse 
• Å vite hvilke aktører og tjenester som finnes utover eget tilbud, tilstrekkelig basis 

kompetanse 
• Å vurdere og behandle psykiske lidelser hos barn og unge under barnevernets 

omsorg, tilstrekkelig basis kompetanse 
• Å utrede og behandle barn og unge med samtidig psykisk utviklingshemming, 

tilstrekkelig basis kompetanse 
 
Vi ber dere vurdere og beskrive hvorvidt Finnmarkssykehusets 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. 
 
BUP Karasjok tilfredsstiller de faglige kravene med de stillingshjemlene som ligger til grunn 
per dags dato.  
 
 

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, mangler 
• Pasienter i alvorlig selvmordsfare som trenger behandling i døgnenhet, tilstrekkelig 
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kompetanse 
• Alvorlig psykoselidelse og bipolaritet som trenger behandling i døgnenhet, tilstrekkelig 

kompetanse 
• Utredning og behandling av gjennomgripende utviklingsforstyrrelse med alvorlig 

komorbiditet, tilstrekkelig kompetanse 
• Behandling av tvangslidelser, tilstrekkelig kompetanse 
• Alvorlig spiseforstyrrelse, mangler kompetanse. Pasienter sendes til RSS i Tromsø 
• Utredning og behandling av spedbarn med alvorlig funksjonstap, mangler kompetanse. 

Pasienter sendes barneavdelingen i Tromsø 
• Utredning og behandling av alvorlig funksjonstap grunnet traumer og 

personlighetsforstyrrelser, tilstrekkelig kompetanse 
• Unge overgripere, tilstrekkelig kompetanse 

 
. 
 
 
Vi ber dere vurdere og beskrive hvorvidt Finnmarkssykehuset 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. 
De problemområdene som nevnes her, er av slik alvorlighetsgrad som krever innleggelse på en 
avdeling som har døgnkontinuerlig bemanning som ungdomspsykiatrisk avdeling. UPA 
tilfredsstiller de fleste faglige kravene i henhold til oversikten over.  
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4.2 Oversikt over ansatte i psykisk helsevern for barn og unge  
 

Fagpersoner Hammerfest Alta Karasjok Kirkenes 

Psykologspesialister   450, hvorav 100 
er vakant 

 

Psykologer i spesialisering i barne- 
og ungdomspsykologi 

  400, hvorav 100 
er vakant 

 

Overleger   520, hvorav 200 
er vakant 

 

Leger i spesialisering    300, hvorav 100 
er vakant 

 

3-årig høgskoleutdanning   2630, hvorav 2 
er vakant 

 

Sykepleiere med videreutdanning    530  
Annet: Medisinstud. På lisens   100  

 
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. 
 

 
 

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, tilstrekkelig 
basis kompetanse 

• Utredning og behandling av patologisk spilleavhengighet, tilstrekkelig basis 
kompetanse 

• Utredning og behandling av bruk av doping/anabole steroider, tilstrekkelig basis 
kompetanse 

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

• Utredningskompetanse om milde til moderate ruslidelser og psykiske lidelser. 
tilstrekkelig basis kompetanse 

• Kompetanse om milde til moderate affektive lidelser og angstlidelser,  
personlighetsforstyrrelser, symptomer på psykose, OCD, traume og ADHD. 
tilstrekkelig basis kompetanse 
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• Kunnskap om recovery-baserte tilnærminger, tilstrekkelig basis kompetanse 
• Kompetanse på tilbakefallsforebygging, tilstrekkelig basis kompetanse 
• Kompetanse på motiverende intervju, tilstrekkelig basis kompetanse 

 

 
Vi ber dere vurdere og beskrive hvorvidt Finnmarkssykehuset 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. 
Finnmarksklinikken er den døgnenheten i Klinikk psykisk helsevern og rus med lavest 
bemanning. De har fortsatt sovende nattevakt med et belegg på inntil 12 pasienter. De har også 
meget lav bemanning på dagtid / turnus. Stabsfunksjonene har imidlertid bedret seg og vil 
etter omstilling er gjennomført være på lik linje med andre enheter. Dette gjelder også annet 
personell, særlig turnus.  
Til tross for meget lav bemanning i turnus (9,2 årsverk)blir overnevnte oppgaver ivaretatt med 
en tilfredsstillende faglig innhold.  
 

 
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, mangler kompetanse 
• Avrusning, nedtrapping og stabilisering, tilstrekkelig kompetanse på lettere avrusning 
• Forebyggende familiebehandling, tilstrekkelig kompetanse 
• Kortvarig stabilisering og behandling (4-6 uker), tilstrekkelig kompetanse 
• Behandling av pasienter med ruslidelser som har behov for innleggelser utover 4-6 

uker, tilstrekkelig kompetanse 
• Pasienter innlagt etter helse- og omsorgsloven § 10-2, institusjonen er ikke hjemlet for 

tvang 
• Pasienter innlagt etter helse- og omsorgsloven § 10-3 institusjonen er ikke hjemlet for 

tvang 
• Behandling av gravide med ruslidelser, tilstrekkelig kompetanse 
• Inntaksvurdering/oppstart av legemiddelassistert rehabilitering og bytte av 

substitusjonsmedikament (switch), ikke aktuelt, lokalisert til Alta 
• Pasienter med ruslidelser og samtidig nedsatt kognitivt funksjonsnivå, tilstrekkelig 

kompetanse 
 

12 
 



 
  

Vi ber dere vurdere og beskrive hvorvidt Finnmarkssykehuset 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. 
 
Pasienter som har behov for avrusning får det tilbudet på UNN i før innleggelse på 
Finnmarksklinikken med direkte overføring. Nedtrapping blir gjerne påbegynt på UNN og 
fullført på Finnmarksklinikken. Behovet for avrusning blir vurdert i vurderingsteamet. 
All innleggelse på Finnmarksklinikken er frivillig. Pasienter kan få behandlingstilbud og 
varighet på innlegge etter behovet sitt, noe som også kan endres etter behovet under 
oppholdet. Finnmarksklinikken gir behandlingstilbud til gravide. Behandlingstilbudet er også 
for pasienter med ruslidelse og samtidig nedsatt kognitivt funksjonsnivå, og blir lagt opp 
individuelt og etter pasientens funksjonsnivå.   
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5.2 Oversikt over ansatte i TSB  
 

Fagpersoner Hammerfest Alta Lakselv Karasjok 
Psykologspesialister    100, hvorav 75 

er vakant 
Psykologer i spesialisering     200 

Overleger     200 

Leger i spesialisering     100 
3-årig høgskoleutdanning    1000 
Sykepleiere med videreutdanning     400 
Annet    320 

 
Fagpersoner Kirkenes Tana 
Psykologspesialister   

Psykologer i spesialisering    

Overleger    

Leger i spesialisering    
3-årig høgskoleutdanning   
Sykepleiere med videreutdanning    
Annet   

 
Vi ber dere angi i stillingsprosent hvor mange ansatte det er i de ulike yrkeskategoriene.  
 
Vi ber dere vurdere og beskrive hvorvidt Finnmarkssykehuset har tilfredsstillende faglig 
dekning og hvilke tiltak som vil iverksettes for å dekke eventuelle gap mellom faglige krav og 
dagens tilbud. 
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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 (inkl. TSB) 
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, som bes bekreftet fra dere.  

2. 
desember  
2016 

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

9. februar 
2017 

Besøk fra Helse Nord RHF med gjennomgang av 
egenvurderingsskjemaet.  
 

21. februar 
2017 

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 og bygningsmessige forhold   
 
Tabellen under fylles ut for hver enhet for psykisk helsevern og TSB i Finnmarkssykehuset. 

 
Sted: Vest-Finnmark VOP BUP TSB 
Poliklinikk x x x 
Ambulant akutteam 24/7    
Ambulant akutteam, begrenset (angi 
åpningstid) 

X (08.00-15.30) 
mandag til 
fredag i Alta 

  

Døgntilbud  x  X (fra 2019) 
Øyeblikkelig hjelp (døgnenhet)    
Annen akuttfunksjon, (angi om det er en 
døgnenhet eller poliklinikk) 

Døgnenhet, 
innen 24 timer 

  

Psykiatrisk ungdomsteam    
Annet     

 
 

Sted: Midt-Finnmark VOP BUP TSB 
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: Øst-Finnmark VOP BUP TSB 
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     
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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 
• 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, tilstrekkelig basiskompetanse og samarbeid med OCD 
teamet i Tromsø 

• Utredning av tvangslidelser, tilstrekkelig basiskompetanse 
• Moderat til alvorlig depresjon, tilstrekkelig basiskompetanse 
• Symptomer på psykoseutvikling og psykoselidelser, tilstrekkelig basiskompetanse 
• Bipolare lidelser, tilstrekkelig basiskompetanse 
• Personlighetsforstyrrelser, tilstrekkelig basiskompetanse 
• Spiseforstyrrelser, tilstrekkelig basiskompetanse 
• ADHD med betydelig nedsatt funksjonsnivå, tilstrekkelig basiskompetanse 
• PTSD og andre alvorlige reaksjoner på traumer, kriser og katastrofer, tilstrekkelig 

basiskompetanse 
• Rus- og avhengighetslidelser, tilstrekkelig basiskompetanse 
• TUD (tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold), tilstrekkelig basiskompetanse 
• Alderspsykiatriske tilstander, tilstrekkelig basiskompetanse (spesialisert kompetanse 

kjøpes fra APO på UNN) 
 

 
I tillegg forutsettes kompetanse i: 

• Vurdering av selvmords- og voldsrisiko, tilstrekkelig basiskompetanse på vurdering av 
selvmord, men ikke alle ansatte har kompetansen til en hvert tid. Det kreves 
kontinuerlig opplæring og trening. 
Manglende formalkompetanse på voldsrisikovurdering (tre under utdanning døgn) 

• Kompetanse på utredning og behandling av pasienter med samtidig psykisk 
utviklingshemming, tilstrekkelig basiskompetanse men habiliteringstjenesten i 
Kirkenes trekkes inn ved behov 
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• Recovery -baserte tilnærminger, inkludert samvalg (shared decision making) 
tilstrekkelig basiskompetanse 

• Familie- og pårørendearbeid, tilstrekkelig basiskompetanse 
• Nettverksarbeid og samhandling, tilstrekkelig basiskompetanse 
• Kunnskap om hvilke aktører og tjenester som finnes utover eget tilbud, tilstrekkelig 

basiskompetanse 
 
Oversikten over viser et øyeblikksbilde av nåværende kompetanse.  
DPS Vest-Finnmark har flere mindre enheter hvor sårbarhet ift turnover, rekruttering, 
sykdom, fravær ved utdanning er en kontinuerlig utfordring. Dette gir i perioder utslag 
i manglende basiskompetanse/kapasitet på enkelte av de overnevnte områdene.  

 
 

Finnmarkssykehuset 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. 

 

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: 

• 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 

 
Vi ber dere vurdere og beskrive hvorvidt Finnmarkssykehusets 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.  
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Dersom kravet oppfylles gjennom funksjonsfordeling med andre helseforetak, ber vi om å kort 
beskrive funksjonsfordelingen. 
 

2.2 Oversikt over ansatte i psykisk helsevern for voksne  
Fagpersoner Hammerfest 

VPP 
Alta VPP Alta Døgn  Karasjok 

Psykologspesialister 2 2 1  

Psykologer i spesialisering  2 4   

Overleger  0 (3 midlertidige 
ambulerende 
overleger) 

4 1  

Leger i spesialisering  1 1   
3-årig høgskoleutdanning 6* (2 ubesatt)  

Alle ansatte har 
videreutdanning 

3,45 8,8  

Sykepleiere med 
videreutdanning  

1 6* 14,2**  

Annet   2  

*Oversikt inkludert ledere 
Fagpersoner Kirkenes Tana 
Psykologspesialister   

Psykologer i spesialisering    

Overleger    

Leger i spesialisering    
3-årig høgskoleutdanning   
Sykepleiere med 
videreutdanning  

  

Annet   
   
 
Selv om vi har ansatt spesialister på alle enheter så er det for få på enkelte enheter/tidsrom 
for å dekke det nødvendige behovet. 
 

Vi ber dere angi i stillingsprosent hvor mange ansatte det er i de ulike yrkeskategoriene.  
 
Hvis Finnmarkssykehuset 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. 
 
 

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

Døgnenheten Alta har per i dag noen få utfordringer med bygget som ikke er optimal. 
Blant annet en blanding av poliklinisk tilbud (både voksne og barn) blandet med 
døgntilbud i 3. etg på Alta helsesenter. Videre er skjermingsmuligheten ikke helt optimal.  
Alt dette og andre forhold er rettet opp og vedtatt i utbyggingsplanen for Alta nærsykehus 
som vil stå ferdig Høsten 2019.  

 
Ved BUP og VPP Hammerfest er det for tiden et splittet fagmiljø pga manglede 
behandlerkontor. To stillinger står ubesatt pga manglende behandlerkontor.  
Dette forsøkes rettet opp ved løsning hvor en fortetter eksisterende lokale. BUP/VPP sitt 
behov vil også bli ivaretatt i planleggingen av Hammerfest nye sykehus.  

 
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: 
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• Moderat til alvorlig depresjon, tilstrekkelig basiskompetanse 
• Selvskading, tilstrekkelig basiskompetanse 
• Moderat til alvorlig angst, tilstrekkelig basiskompetanse 
• Utredning av tvangslidelser, tilstrekkelig basiskompetanse 
• Utredning av ADHD, tilstrekkelig basiskompetanse 
• Behandling av ADHD-pasienter med alvorlig nedsatt funksjon, tilstrekkelig 

basiskompetanse  (ved behov samarbeides det med barnehabiliteringen) 
• PTSD og andre alvorlige reaksjoner på traumer, kriser og katastrofer, tilstrekkelig 

basiskompetanse 
• Moderat til alvorlig atferdsvanske, tilstrekkelig basiskompetanse 
• Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og autismespektertilstande, tilstrekkelig 

basiskompetanse 
• Utredning og behandling av psykiske lidelser hos barn fra sped- og 

småbarnsalder, tilstrekkelig basiskompetanse (til dels fortsatt under 
oppbygging) 

• Tourettes syndrom, tilstrekkelig basiskompetanse 
• Alvorlige psykiske symptomer sekundært til somatisk sykdom, tilstrekkelig 

basiskompetanse 
 

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

• Bipolar lidelse, tilstrekkelig basiskompetanse 
• Psykoselidelser, tilstrekkelig basiskompetanse 
• Spiseforstyrrelser, tilstrekkelig basiskompetanse ved BUP Alta, mangler for tiden ved 

BUP Hammerfest (det er planlagt utdanning av en ansatt) 
• Rus- og avhengighetslidelser, vi mangler formalkompetanse, kompetanse på lett 

avhengighet, manglende kompetanse på behandling av moderat til alvorlig avhengighet. 
 

 
BUP må også ha kompetanse i: 

• Å vurdere selvmords- og voldsrisiko, tilstrekkelig basiskompetanse på vurdering av 
selvmordsrisiko, men ikke alle ansatte har kompetansen til en hvert tid. Det kreves 
kontinuerlig opplæring og trening. 
Manglende formalkompetanse på voldsrisikovurdering 

• Familie- og pårørendearbeid, tilstrekkelig basiskompetanse 
• Nettverksarbeid, tilstrekkelig basiskompetanse 
• Å vite hvilke aktører og tjenester som finnes utover eget tilbud, tilstrekkelig 

basiskompetanse 
• Å vurdere og behandle psykiske lidelser hos barn og unge under barnevernets 

omsorg, tilstrekkelig basiskompetanse 

8 
 



 
  

• Å utrede og behandle barn og unge med samtidig psykisk utviklingshemming, 
Mangelfull basiskompetanse 
 
 
Oversikten over viser et øyeblikksbilde av nåværende kompetanse.  
DPS Vest-Finnmark har flere mindre enheter hvor sårbarhet ift turnover, rekruttering, 
sykdom, fravær ved utdanning er en kontinuerlig utfordring. Dette gir i perioder utslag 
i manglende basiskompetanse/kapasitet på enkelte av de overnevnte områdene.  

 
Vi ber dere vurdere og beskrive hvorvidt Finnmarkssykehusets 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. 
 
 

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 og 

personlighetsforstyrrelser 
• Unge overgripere 

 
Vi ber dere vurdere og beskrive hvorvidt Finnmarkssykehuset 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. 
Mangler spisskompetanse innen Unge overgripere i Helse Nord.  
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4.2 Oversikt over ansatte i psykisk helsevern for barn og unge 
 

Fagpersoner Hammerfest Alta Karasjok Kirkenes 
Psykologspesialister     1 1,6 (+1 ubesatt)   

Psykologer i spesialisering i barne- 
og ungdomspsykologi 

3 4   

Overleger 0,20 ( 1 ubesatt) 1 (+1 ubesatt)   

Leger i spesialisering  1 1   
3-årig høgskoleutdanning 6 7   
Sykepleiere med videreutdanning      
Annet     

 
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. 
 

 
 

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 
Tilfredsstillende tilbud 

• Utredning og behandling av patologisk spilleavhengighet 
Ingen tilbud og kompetanse 

• Utredning og behandling av bruk av doping/anabole steroider 
Ikke tilfredsstillende 

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

• Utredningskompetanse om milde til moderate ruslidelser og psykiske lidelser. 
Ja 

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

• Kunnskap om recovery-baserte tilnærminger 
Ja 
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• Kompetanse på tilbakefallsforebygging 
Ja 

• Kompetanse på motiverende intervju 
Ja 
 

 
Vi ber dere vurdere og beskrive hvorvidt Finnmarkssykehuset 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. 

 
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 

 
Vi ber dere vurdere og beskrive hvorvidt Finnmarkssykehuset 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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5.2 Oversikt over ansatte i TSB 
 

Fagpersoner Hammerfest Alta Lakselv Karasjok 
Psykologspesialister     

Psykologer i spesialisering  1 1   

Overleger   0 (2 ambulerende 
overleger i totalt 
75 % stilling) 

  

Leger i spesialisering      
3-årig høgskoleutdanning 1 2   
Sykepleiere med videreutdanning   1   
Annet     

 
Fagpersoner Kirkenes Tana 
Psykologspesialister   

Psykologer i spesialisering    

Overleger    

Leger i spesialisering    
3-årig høgskoleutdanning   
Sykepleiere med videreutdanning    
Annet   

 
Vi ber dere angi i stillingsprosent hvor mange ansatte det er i de ulike yrkeskategoriene.  
 
Vi ber dere vurdere og beskrive hvorvidt Finnmarkssykehuset har tilfredsstillende faglig 
dekning og hvilke tiltak som vil iverksettes for å dekke eventuelle gap mellom faglige krav og 
dagens tilbud. 
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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 (inkl. TSB) 
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, som bes bekreftet fra dere.  

2. 
desember  
2016 

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

9. februar 
2017 

Besøk fra Helse Nord RHF med gjennomgang av 
egenvurderingsskjemaet.  
 

21. februar 
2017 

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 og bygningsmessige forhold   
 
Tabellen under fylles ut for hver enhet for psykisk helsevern og TSB i Finnmarkssykehuset. 

 
Sted: Vest-Finnmark VOP BUP TSB 
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: Midt-Finnmark VOP BUP TSB 
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: Øst-Finnmark VOP BUP TSB 
Poliklinikk X (2 VPP) x  
Ambulant akutteam 24/7    
Ambulant akutteam, begrenset (angi 
åpningstid) 

08:00 – 15:30 
hverdager 

  

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

   

Psykiatrisk ungdomsteam    
Annet     

 
 
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.  
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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, tilstrekkelig basiskompetanse 
• Utredning av tvangslidelser, tilstrekkelig basiskompetanse,  
• Moderat til alvorlig depresjon, tilstrekkelig basiskompetanse 
• Symptomer på psykoseutvikling og psykoselidelser, tilstrekkelig basiskompetanse 
• Bipolare lidelser, tilstrekkelig basiskompetanse  
• Personlighetsforstyrrelser, tilstrekkelig basiskompetanse 
• Spiseforstyrrelser, tilstrekkelig basiskompetanse 
• ADHD med betydelig nedsatt funksjonsnivå, tilstrekkelig basiskompetanse 
• PTSD og andre alvorlige reaksjoner på traumer, kriser og katastrofer, tilstrekkelig 

basiskompetanse ved VPP Kirkenes. Ved VPP Tana er det få med kompetanse på 
PSTD og andre alvorlige reaksjoner på traumer, kriser og katastrofer. De fleste 
ansatte deltar i utdanningsprogrammet «Stø kurs» 

• Rus- og avhengighetslidelser, DPS Øst-Finnmark har ikke dedikerte TSB-kapasiteter, 
behovene skal i utgangspunktet dekkes fra DPS Midt-Finnmark/SANKS, men det 
oppfattes som uheldig. Det ble foretatt en kompetanseheving på DPS Øst i 2014/2015 
rettet mot rus, som gjør at basalkompetansen (rus som bidiagnose) oppfattes som 
tilstrekkelig. 

• TUD (tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold), kompetansen finnes ved VPP 
Kirkenes, men manglende spesialistkapasitet har begrenset muligheten for TUD-
oppfølging. VPP Tana har ikke kompetanse på TUD 

• Alderspsykiatriske tilstander, det finnes mangler på alderspsykiatrisk kompetanse som 
blir kompensert gjennom APO-ambulering fra UNN. Skulle funksjonen overføres ville 
det kreve en tydelig kompetanse og kapasitetsløft. 

 

 
I tillegg forutsettes kompetanse i: 

• Vurdering av selvmords- og voldsrisiko, tilstrekkelig basiskompetanse  
• Kompetanse på utredning og behandling av pasienter med samtidig psykisk 

utviklingshemming, VPP Kirkenes har basiskompetanse og VPP Tana har til en viss 
grad kompetanse.  
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• Recovery-baserte tilnærminger, inkludert samvalg (shared decision making), VPP 
Kirkenes har tilstrekkelig basiskompetanse, mens VPP Tana ikke har denne 
kompetansen. 

• Familie- og pårørendearbeid, tilstrekkelig basiskompetanse 
• Nettverksarbeid og samhandling, tilstrekkelig basiskompetanse 
• Kunnskap om hvilke aktører og tjenester som finnes utover eget tilbud, tilstrekkelig 

basiskompetanse 
 

Finnmarkssykehuset 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. 
 
For DEHT i Tana haster det med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Vi har de siste to årene 
hatt en stor utskiftning av arbeidsstokken, særlig på sykepleier siden. Det har kommet nye til 
som ikke har videreutdanning i psykisk helsearbeid. Dette er en videreutdanning det er viktig 
at våre ansatte har, for å imøtekomme veiledningsplikten vi har ovenfor kommunene vi 
samarbeider med. 

• Vi har ingen ergoterapeuter, eller sosionomer med slik videreutdanning. 
• Vi har ingen vernepleier med slik videreutdanning 
• Av i alt 20 sykepleiere har kun 10 stk videreutdanning i psykisk helsearbeid. To av 

disse er i tillegg i adm stilling (enhetsleder og ass enhetsleder). 
• Det må bli gitt mulighet for at våre ansatte kan ta slik videreutdanning så snart som 

mulig. 
Det er flere som har spesialisering innenfor forskjellige retninger, og disse prøver vi å fordele 
på oppdateringskurs og diverse ila et år. Men det som er prekært for døgnenheten nå er å få 
flere gjennom en videreutdanning i psykisk helsearbeid. 

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: 

• 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, 

5 
 



 
  

rusmiddelavhengighet og psykisk lidelse (komorbiditet), selvskading, 
tvangslidelser, personlighetsforstyrrelser eller andre kompliserte tilstander 

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

 
Vi ber dere vurdere og beskrive hvorvidt Finnmarkssykehusets 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. 
 

2.2 Oversikt over ansatte i psykisk helsevern for voksne  
Fagpersoner Hammerfest Alta Lakselv Karasjok 
Psykologspesialister     

Psykologer i spesialisering      

Overleger      

Leger i spesialisering      
3-årig høgskoleutdanning     
Sykepleiere med 
videreutdanning  

    

Annet     

 
Fagpersoner Kirkenes Tana (VPP inkl 7 

stillinger APAT + 
døgnenhet 15 
senger) 

Psykologspesialister 300 100 (50 vakant) 

Psykologer i spesialisering   300 

Overleger  200 (100 under 
tilsetting) 

400 (225 vakant) 

Leger i spesialisering  100  
3-årig høgskoleutdanning 200 (med 

videreutdanning) 
2850 (200 med 
videreutdanning) 

Sykepleiere med 
videreutdanning  

100 1700 

Annet   
* inkl ledere   
 
 

Vi ber dere angi i stillingsprosent hvor mange ansatte det er i de ulike yrkeskategoriene.  
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Hvis Finnmarkssykehuset 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. 

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

BUP og VPP Kirkenes får lokaler i Nye Kirkenes sykehus når det står ferdig. Det er 
vanskelig å si noe eksakt om hvordan disse vil fungere når de kommer i drift der. Det som 
allerede er klart er at det ikke er nok kontorer og behandlingsrom ved de to enhetene.  

 
Døgnenheten mangler et undersøkelsesrom med undersøkelsesbenk hvor de kan utføre sårskift, 
ta urinprøver, ta rusprøver, sette injeksjoner, måle blodtrykk osv. Det at det ikke finnes et slikt 
rom ved enheten, og merkes godt fordi inneliggende pasienter har en mer og mer kompleks 
somatisk historie i tillegg til den psykiske, og at de ansatte ikke har noe egnet sted for å ta disse 
prøvene. Eller analysere dem. Slik de har det nå fører det til større fare for stikkskader på 
personalet (som de har opplevd) og usikre resultat av prøvene til tider. Enheten har rommet, 
inventaret må bare tilpasses formålet, men det har en kostnad. 
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Til de andre momentene som det bes gitt en beskrivelse på, opplever døgnenheten at bygnings-
massen er godt tilrettelagt, og trenger ingen videre forklaring. 

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. 

• Moderat til alvorlig depresjon 
I dag har BUP Kirkenes familieterapeuter, kognitive terapeuter, og medisinsk vurdering. Vi 
har tilbud med familie og psykoterapi og evidensbasert CAT. Vi jobber i forhold til 
tverrfaglig forståelse. Vi har hatt opplæring på Kiddie SADS. Der vi leide inn professor Ann 
Mari Sund. Dette var i 2014-15. Etter dette har vi ikke hatt annen faglig oppdatering av 
kompetanse enn intern undervisning. Når det gjelder utredning gjennomgås alle første 
samtaler på tverrfaglige team, der C-GAS og utredningsplaner lages. 
• Selvskading 
• Moderat til alvorlig angst 
I dag har BUP Kirkenes familieterapeuter, kognitive terapeuter, og medisinsk vurdering. Vi 
har tilbud med familie og psykoterapi og evidensbasert CAT. Vi jobber i forhold til 
tverrfaglig forståelse. Vi har hatt opplæring på Kiddie SADS. Der vi leide inn professor Ann 
Mari Sund. Dette var i 2014-15. Etter dette har vi ikke hatt annen faglig oppdatering av 
kompetanse enn intern undervisning. Når det gjelder utredning gjennomgås alle første 
samtaler på tverrfaglige team, der C-GAS og utredningsplaner lages.  
• Utredning av tvangslidelser 
BUP Kirkenes utreder tverrfaglig. De lettere varianter av OCD gir vi tilbud om poliklinisk 
ved vår BUP. Vi henviser til OCD- Team i Tromsø for spesiell utredning og behandling. Ble 
tilgjengelig for oss 2016. 
• Utredning av ADHD 
Når det gjelder utredning av ADHD har BUP Kirkenes hatt dette på vår kompetanseplan 
over flere år. Vi har hatt fokus på denne type utredninger hos oss. Den kompetansen vi har 
er etablert over år. I og med at vi har hatt kurs og kompetanse stopp i klinikken har dette 
stoppet opp. Vi har behandlere med utredningskompetanse, men mangler en mer 
spesialisert utreder. Alle diagnoser innenfor dette spektret blir vurdert tverrfaglig og 
differensialdiagnostisk med også et blikk for komorbide tilstander.  
• Behandling av ADHD-pasienter med alvorlig nedsatt funksjon 
I disse saker jobber BUP Kirkenes tett med skole og hjem, samt resten av 1. linjen. Da disse 
barn og unge har store sammensatte vansker. Vi har kompetanse når det gjelder utredning 
og å jobbe med psykoedukasjon til hjem og skole, samt at vi tilbyr familieterapeutiske 
tilnærminger og psykoterapi, kognitiv terapi. 
• PTSD og andre alvorlige reaksjoner på traumer, kriser og katastrofer 
Ved BUP Kirkenes har vi god kompetanse på utredning og behandling. Vi har EMDR-
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terapeuter og TF-CBT terapeuter. Alle våre pasienter blir screenet ved innkomst for å 
avdekke mulige traumer og kriser. Vi har fulgt den nasjonale satsingen etter 22.07 og har 
straks 4 sertifiserte TF-CBT terapeuter (2 sertifisert i 2 år) 
• Moderat til alvorlig atferdsvanske 
BUP Kirkenes tilbyr ART til pasienter med denne problematikk både individuelt og i 
grupper. I tillegg til det som er beskrevet over familieterapeutiske tilnærminger og 
psykoterapi, kognitiv terapi. 
• Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og autismespektertilstander 
De mest kompliserte pasienter med disse diagnoser søker BUP Kirkenes støtte hos i 
barnehabiliteringen. Over år har vi jobbet mye med disse pasientene. Vi har ADOS 
kompetanse når det gjelder utredning. Vi bruker KAT-Kassen både som verktøy her, og der 
vi veileder skole i bruk av denne kassen. Vi har utredere og gir familieterapeutiske 
tilnærminger, psykoterapi og kognitiv terapi for denne tilstanden og komorbide tilstander.  
 
Vi har hatt i vår kompetanseplan at vi har hatt behov for mer kompetanse her. Dette har 
stoppet opp da det har vært stopp for slik kompetanseheving i klinikken. 
• Utredning og behandling av psykiske lidelser hos barn fra sped- og småbarnsalder 
Ved BUP Kirkenes har vi ønsket å jobbe mer med dette. Vi har behandlere som har spesiell 
kompetanse innenfor sped og småbarn. 2-årig sped og småbarns utdanning. Sertifisert for 
flere utredninger, og COS terapeut. 
• Tourettes syndrom 
BUP Kirkenes har kompetanse på utreding og behandling av denne diagnosen. I tillegg til 
familie-, kognitiv- og psykoterapier har vi kompetanse på tics-kontrollerende behandlinger. 
• Alvorlige psykiske symptomer sekundært til somatisk sykdom 
Her har ikke BUP Kirkenes mye kompetanse. Vi har søkt om å få delta sammen med UNN og 
de opplæringspakker og dialoger de har gjennomført siste år. Dette har vi ikke fått deltatt 
på. Vi opplever en økning i denne problematikken, og den er svær sammensatt. Vi holder på 
å etablere kontakt med temaet ved UNN som jobber med disse saker. Vi har henvist en sak 
til dem fra oss. 

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

• Bipolar lidelse 
BUP Kirkenes har noe kompetanse, men ikke formell. 
• Psykoselidelser 
Her har BUP Kirkenes kompetanse, da vi deltar årlig på to nettverkssamlinger med 
psykosenettverket. Slik at vi kan holde oss oppdatert på hva som skjer og kan ha mer 
fokus på å avdekke psykoser tidlig hos barn og unge. Ingen spesialisert behandling. Sender 
de alvorligste til UPS i Tromsø. 
• Spiseforstyrrelser 
BUP Kirkenes har en terapeut med kompetanse (psykologspesialist). I de mest alvorlige 
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saker sender vi til RSS i Tromsø. 
• Rus- og avhengighetslidelser 
Dette feltet hadde vi i DPS fokus på over to år. Dette følges ikke lengre opp. BUP Kirkenes 
har kompetanse på utredning men mangler behandling til denne gruppen. 

 
BUP må også ha kompetanse i: 

• Å vurdere selvmords- og voldsrisiko 
BUP Kirkenes har hatt fokus på dette de to sist år. Med internundervisning, psykolog 
spesialist har deltatt på kurs og holdt intern undervisning for oss. Ut i fra dette har vi noen 
kompetanse men ikke god nok. 
• Familie- og pårørendearbeid 
Dette har BUP Kirkenes god kompetanse på. 
• Nettverksarbeid 
God kompetanse ved BUP Kirkenes. 
• Å vite hvilke aktører og tjenester som finnes utover eget tilbud 
Grei. Men det er mange grupper vi ved BUP Kirkenes ikke vet hvordan vi skal hjelpe best 
mulig, da de ikke kan gå i poliklinisk behandling. Hva finnes og hvor kan vi henvise barn 
som har store sammensatte vansker. Særlig små barn. 
• Å vurdere og behandle psykiske lidelser hos barn og unge under barnevernets 

omsorg 
God kompetanse BUP Kirkenes. 
• Å utrede og behandle barn og unge med samtidig psykisk utviklingshemming 
I disse saker henviser BUP Kirkenes til barnehabilitering. Vi behandler for komorbide 
tilstander. Og samarbeider med kommunene, da slik barn og unge må ha mange 
sammensatte tilbud i et livslangløp. 

 
Vi ber dere vurdere og beskrive hvorvidt Finnmarkssykehusets 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. 
 

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 
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• 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 

 
Vi ber dere vurdere og beskrive hvorvidt Finnmarkssykehuset 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. 

 
4.2 Oversikt over ansatte i psykisk helsevern for barn og unge 
 

Fagpersoner Hammerfest Alta Karasjok Kirkenes 
Psykologspesialister    200 (100 vakant) 

Psykologer i spesialisering i 
barne- og ungdomspsykologi 

   200 

Overleger    100 (Utlyst, 
bruker 
innleiefirma) 

Leger i spesialisering     0 
3-årig høgskoleutdanning    600 (500 m/ 

videreutdanning) 
Sykepleiere med videreutdanning     0 
Annet     

 
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. 

 
 

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 
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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 Finnmarkssykehuset 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. 

 
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 

 
Vi ber dere vurdere og beskrive hvorvidt Finnmarkssykehuset 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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Dersom kravet oppfylles gjennom funksjonsfordeling med andre helseforetak, ber vi dere om 
kort å beskrive funksjonsfordelingen. 
 

5.2 Oversikt over ansatte i TSB 
 

Fagpersoner Hammerfest Alta Lakselv Karasjok 
Psykologspesialister     

Psykologer i spesialisering      

Overleger      

Leger i spesialisering      
3-årig høgskoleutdanning     
Sykepleiere med videreutdanning      
Annet     

 
Fagpersoner Kirkenes Tana 
Psykologspesialister   

Psykologer i spesialisering    

Overleger    

Leger i spesialisering    
3-årig høgskoleutdanning   
Sykepleiere med videreutdanning    
Annet   

 
Vi ber dere angi i stillingsprosent hvor mange ansatte det er i de ulike yrkeskategoriene.  
 
Vi ber dere vurdere og beskrive hvorvidt Finnmarkssykehuset har tilfredsstillende faglig 
dekning og hvilke tiltak som vil iverksettes for å dekke eventuelle gap mellom faglige krav og 
dagens tilbud. 
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