
Utvikling av et sterkt 
desentralisert psykisk helsevern

Hva må Helse Nord ta tak i?



DPS – En identitetskrise?

DPS

Sykehus
Spesialiserer

Kommune
Økt kompetanse

Private

Fritt behandlingsvalg



Tilbudene må henge sammen

• Økende tendens til bruk av 
sekundærhenvisninger – brudd i 
pasientrettighetsintesjonen

• Pasientperspektivet – helhetlige 
og effektive behandlingsforløp
• Hva er viktig for deg?



DPS som generalisthelsetjeneste

• Allmennpsykiatri, står fortsatt sterkt. Et tilbud som passer alle
• Tilfeldig spesialisering – mye på interesse

• Tydeligere krav til innhold i tilbud – lokal spesialisering

• Allmennpsykiatriske sengeposter differensierer i liten grad ut fra 
pasientbehovet
• Er døgntilbudene tilpasset pasientens behov?

• Et privat marked for spesialiserte døgntilbud



Jobber DPS med de riktige pasientene?

• Det som oftest ikke de sykeste som roper høyest

• Mer fokus på alvorlige psykiske lidelser – psykoser
• I hvor stor grad oppfyller vi kravene om utredning og behandling?

• Hvordan går det med dem?

• Gir vi likeverdige tilbud til pasientene og deres pårørende?

• Vi trenger en plan som definerer eldre som målgruppe
• Komorbiditet somatikk og psykisk helse



Styrk det akutte desentraliserte tilbudet

• OD –krav om ansvar og 
tilgjengelighet gjennom døgnet
• Hva er status? Er det likeverdige 

tilbud til HN–pasienten
• Bruker vi tiden på de riktige 

pasientene

• Hvor lang tid tar det fra behovet fra 
ø-hjelp er identifisert, til pasienten 
er ivaretatt på riktig sted?

• Pasient- og pårørendeperspektivet 
– Hvor langt hjemmefra vil du være 
når livet er på sitt mørkeste?



Rekruttering

• Økt spesialisering og differensiering ved DPS krever gode fagfolk
• Men mye kan gjøres med de vi har, gjennom god ledelse og ny teknologi

• Akuttilbud krever flere spesialister – fortrinnsvis psykiatere
• Klarer vi rekruttere før vi har tilbudet?

• Klarer vi å stabilisere uten helhetlige tilbud?

• Gjør det mulig å ivareta interesserte kandidater



Krev data for effektiv målstyring

• Gjør noe med aktivitetsfokuset

• 54 nasjonale kvalitetsregister, ett av dem er innen psykisk helse

• Gir vi virkningsfulle behandlinger?
• Kommer pasienter ut i arbeid og skole?

• Hvordan er variasjonen, regionalt og nasjonalt?

• Hvor mange pasientskader er forårsaket av feilbehandling innen 
psykisk helse?
• Hva er en psykisk pasientskade?

• Pakkeforløpene vil hjelpe, men følg dem opp med styring



Takk for oppmerksomheten!


