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Høringssvar fra psykiatere og Lis3 (legegruppen) i Klinikk for 

psykisk helse og rus, Kristiansund og Molde, Helse Møre og 

Romsdal HF: 

Utviklingsplan Helse Møre og Romsdal HF i planperioden 2019-2022; og 

framtidsutsikter mot 2035 (utviklingsplanen) 

  

HOVEDMOMENTER 

 Ledelsens involvering av psykiatere/leger i arbeidet med utviklingsplanen har vært 

mangelfull. Legegruppen mener dette er kritikkverdig og svekker utviklingsplanens 

faglige kvalitet. 

 Utviklingsplanens beskrivelse av nåsituasjonen i Klinikk for psykisk helsevern og rus 

er mangelfull. Beskrivelsen har lavt detaljnivå, er unyansert og inneholder skjevhet i 

måten de ulike seksjonene blir fremstilt. Datamaterialet fremlagt er begrenset til noen 

få utvalgte variabler.  

 Delrapport 4 kan mistolkes som hoveddokumentet fra Klinikk for psykisk helse og 

rus, dersom man har mindre kjennskap til arbeidet med utviklingsplanen.  

 Det viktigste klinikken skal drive med, pasientbehandling, har fått lite plass i 

utviklingsplanen.    

 Ambulant virksomhet nevnes flere ganger i utviklingsplanen. Ambulant virksomhet er 

kostbart. En må vurdere kostnad-nytteeffekt av ambulant virksomhet. Ambulante 

tjenester må være tilgjengelig for de alvorligst syke pasientene, som ikke kan 

nyttiggjøre seg andre tjenester. 

 Beleggsprosent ved døgnseksjonene er for høy. Dette nevnes ikke i utviklingsplanen. 

Høy beleggsprosent går ut over pasientbehandling og arbeidsmiljø. Videre nedbygging 

av sengeplasser er umulig gitt dagens beleggsituasjon, befolkningsvekst, økt antall 

eldre og endringer i psykisk helsevernloven. Det fryktes at fremskrevne behov er 

skissert for lavt.  

 Oppgaveoverføring til primærhelsetjenesten er ikke synonymt med samhandling.   

 Under fagutvikling omtales noen få prosjekter, mens bredden i fagutviklingen ikke blir 

presentert. Spesielt lite av fagutvikling fra Nordmøre og Romsdal nevnes.   

 Planlegging og gjennomføring av datainnsamling, med påfølgende evaluering av 

effekt/måloppnåelse, må innføres som standard før etablering av nye 

behandlingstilbud. Klinikere må her støttes av ansatte med forskningskompetanse. 

 Det er ikke begrunnet hvorfor man har valgt de ulike satsningsområdene. 

Satsningsområdene er ikke beskrevet detaljert nok.  
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GENERELLE KOMMENTARER 

Involvering i arbeidet med utviklingsplanen 

Legegruppen ønsker å rette kritikk mot den manglende involvering overleger/psykiatere har 

hatt i arbeidet med utviklingsplanen. Arbeidet med utviklingsplanen ble delt inn i tre 

perspektiv; Foretaksperspektivet, samhandlingsperspektivet og klinikkperspektivet. I gruppen 

som arbeidet med samhandlingsperspektivet satt ingen psykiatere (eller leger, en oppnevnt 

fastlege møtte ikke) med i arbeidsgruppen. Gruppen var ellers tverrfaglig sammensett med 

hovedvekt på kommunalt tilsatte. Arbeidet i klinikkperspektivet ble gjennomført i 

«linjeorganisasjonen»/lederlinjen. To av 33 ledere er spesialister i klinisk psykologi 

(Psykiatrisk poliklinikk Volda og Ålesund). Det er ingen psykiatere i ledelsen. Klinikken har 

en medisinskfaglig rådgiver. Måten ledelsen har arbeidet med utviklingsplanen viser 

manglende forståelse for faget.  Sett fra Legegruppens perspektiv var prosessen lukket, 

arbeidsdokumentene var ikke tilgjengelige, legegruppen/psykiatere/spesialister ble ikke 

involvert som en del av «linjen».   

Psykiatere er premissleverandør for en stor del av det arbeidet som blir gjort innen Klinikk for 

psykisk helse og rus. Som psykiater er man pasientansvarlig behandler, journalansvarlig, 

ansvarlig for utredning og diagnosesetting, ansvarlig for medisinering, ansvarlig for alle 

vedtak i henhold til lov om psykisk helsevern/vedtak om bruk av tvang, ansvarlig for 

delegering av oppgaver til annet helsepersonell og ansvarlig for opplæring/utdanning av 

spesialister og annet helsepersonell. Legegruppen vurderer det således uhørt at man i minimal 

grad har vært involvert i arbeidet med utviklingsplanen. Planen som skal legge grunnlaget for 

arbeidet i de kommende år.  

I følge underoverskrift 1.2.11 skal arbeidet med utviklingsplanen eksternt kvalitetssikres av 

Williams Sale Partnership Limited (WSP) Norge. I dette punktet står det videre at den videre 

kvalitetsprosessen innebærer en spørreundersøkelse rettet mot kommunene. Legegruppen 

stiller spørsmål om hvordan man har tenkt å undersøke om fagmiljøene/spesialistene innad i 

Helseforetaket har blitt involvert i arbeidet med utviklingsplanen. 

 

GJENNOMGANG AV UTVIKLINGSPLANEN 

Høringssvaret kommenterer hver enkelt del av utviklingsplanen slik den er presentert. 

Kommentarer er derfor delt inn i «nåsituasjonen» og «samhandlingsperspektivet». Ingen av 

satsningsområdene i «foretaksperspektivet» var direkte relatert til Klinikk for psykisk 

helsevern og kommenteres derfor ikke.   

 

NÅSITUASJONEN 

2.3 Oppgåvedeling og samhandling; Underoverskrift 2.3.1. Innan Helse Møre og 

Romsdal HF 

I denne delen av utviklingsplanen presenteres en tabell hentet fra Idefaserapporten 2014 til 

SNR (sykehuset for Nordmøre og Romsdal) (s. 43, utviklingsplanen). I denne tabellen står det 

om «vaksenpsykiatri på sjukehusnivå»; «vurdere lukka/skjerma avdeling i SNR», med 
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påfølgende tilråding «Akuttfunksjon i tillegg til etterfølgjande behandling i SNR». 

Tilsvarende vurdering fra alderspsykiatri, hvor det står «vurdere eitt eller to døgntilbod i 

alderspsykiatri i HMR, lukka/skjerma avdeling i SNR». Med påfølgende tilråding «Som no, 

men med ei tydelegare arbeidsdeling.». Hvorfor er denne tabellen med i Utviklingsplanen? 

Har det noensinne vært vurdert å ikke ha lukkede/skjermede sengeplasser inn i SNR? Er 

konsekvensene ved å ha kun en alderspsykiatrisk døgnavdeling noensinne gjennomgått? Hva 

sier dette om pasientperspektivet «pasienten i sentrum», nærhet til tjenestene og likt tilbud i 

hele helseforetaket?  I legegruppen forstår ikke hvorfor denne tabellen er med i 

utviklingsplanen. Til tross for at man i Idefaserapporten tilrådet opprettholdelse av dagens 

funksjoner, er det ikke positivt at en slik tabell presenters og videreføres som en beskrivelse 

av nåsituasjonen.    

 

2.5 Bemanning og kompetanse underoverskrift: 2.5.3 Innspell frå klinikkane på temaet 

bemanning og kompetanse (s. 49) 

Klinikk for psykisk helse og rus viser til utfordringer tilknyttet rekrutering av spesialister og 

annet behandlingspersonell. Særlig gjelder dette psykiatere.  

De siste 2 årene er det utdannet ca. 10 nye psykiatere i Nordmøre og Romsdal. Man har ila 

2017 rekruttert svært godt til Lis3-stillingene som har blitt ledig i Nordmøre og Romsdal. 

Enkelte stillinger er vanskelig å besette i klinikken. Dette er spesielt stillinger med høy 

arbeidsbelastning. Legegruppen savner en differensiering av rekrutteringsvanskene rapportert 

i utviklingsplanen. Slik kan utviklingsplanen også brukes som et verktøy for å påpeke hvilke 

tiltak som bør iverksettes. I tillegg bør de positive sidene ved rekrutering og god ettervekst av 

nyutdannede spesialister poengteres.   

Ny organisering av spesialistforløpet for leger via Lis1-Lis3 vil føre til nye utdanningskrav 

som må fylles. I denne prosessen må klinikken være aktiv og godt forberedt. Det er viktig for 

rekrutering at gode Lis-utdanningsforløp fortsatt er et satsningsområde.  

 

2.10 Situasjonsbilete i klinikkperspektivet underoverskrift; 2.10.1 Klinikk for psykisk 

helse og rus (s. 69-71) 

Nåsituasjonen i klinikken er meget sparsomt beskrevet. Antall døgnopphold (beregnet fra 

antall utskrivninger) pr 1000 innbygger innen klinikken blir beskrevet i underoverskrift 

2.2.1.2. I tillegg blir pasientstrømmer, aktivitet, dekningsgrad og privat/avtalespesialister 

versus behandling innen DPS/sykehus beskrevet under punkt 2.2.3 i form av statistikk. 2.10.1 

gir en kortfattet beskrivelse av klinikkens organisering i avdelinger og seksjoner. 

Mangler ved presentert tallmateriale 

Ved beskrivelse av nåsituasjonen er tallmaterialet mangelfullt. Utviklingsplanen beskriver 

ikke beleggsprosent, ventetid til behandling eller andre kvalitetsindikatorer. Den beskriver 

heller ikke produktivitet, aktivitet og ressursinnsats sammenlignet med landet forøvrig. Disse 

parameterne er vesentlige i prioriteringer for fremtiden. Flere av sengepostene har 

beleggsprosenter opp imot 100 % og i enkelte tilfeller over 100%. Dette går ut over 
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pasientflyt, faglig kvalitet, arbeidsmiljø og i ytterste konsekvens faglig forsvarlighet. 

Forskning har vist økt risiko for alvorlige hendelser ved høy beleggsprosent.   

Ingen tall angående tvungent psykisk helsevern, bruk av tvangsmidler eller 

tvangsmedisinering blir beskrevet. Dette tallmaterialet er viktig i beskrivelsen av 

nåsituasjonen og som grunnlag for videre arbeid for redusert og riktig bruk av tvang.   

 

 2.10.1.1 Fagutvikling 

Underoverskrift 2.10.1.1 Fagutvikling (s. 70) gir et selektert, forenklet og ustrukturert 

inntrykk av klinikkens fagutvikling. Av momenter som nevnes er dreiing mot poliklinisk 

virksomhet, ambulant virksomhet, medikamentfritt tilbud, ACT-team, organisasjonsutvikling; 

herunder «Innflytting SNR, framtidig tryggleikspsykiatri på Sunnmøre, forebygging av suicid, 

rett og redusert bruk av tvang». Samhandlingsprosjekt mellom kommunene på Søre 

Sunnmøre og alderspsykiatrien blir trukket frem og det står som følger «det er etablert fleire 

fagutviklingsprosjekt innan vaksenhabilitering, sikkerheitspsykiatri og alderspsykiatri».  

Fra legegruppen i Nordmøre og Romsdal sitt ståsted kan det virkes som om de utplukkede 

elementene i stor grad representerer fagutvikling på Sunnmøre. For eksempel nevnes ikke 

utvikling av OCD-team med doktorgradskandidater, videreutvikling av ACT-team til FACT-

team, forskning på selvskading ved ROBUST (DBTpoliklinikk Psykiatrisk poliklinikk Molde 

DPS), oppretting av korttids-gruppeterapi for angstlidelser, etablering av psykoedukativ 

gruppe for PTSD-pas. ved psyk. pol. Molde DPS, samarbeid rundt utvikling av pakkeforløp, 

ISTDP-fokus ved psyk. pol. i Kristiansund, alderspsykiatri på Hjelset sine årtier med 

ambulant virksomhet eller pasientsikkerhetskampanjen for å forebygge suicid ved Seksjon for 

akuttpsykiatri Hjelset for å nevne noe. Skal man beskrive fagutvikling i en klinikk bør alle 

fagmiljøene inkluderes i arbeidet med å beskrive sitt arbeid. 

Under beskrivelsen av fagutvikling burde endringen i Lov om psykisk helsevern blitt nevnt og 

de konsekvenser dette kan medføre omtales. Med økt fokuse på riktig og redusert bruk av 

tvang burde ledelsen vurdere hvordan det går med dette arbeidet. Dette er også sentralt i 

Oppdragsdokumentet fra Helse Midt-Norge i 2017. 

Planlegging og gjennomføring av datainnsamling, med påfølgende evaluering av 

effekt/måloppnåelse, må innføres som standard før etablering av nye behandlingstilbud. 

Klinikere må her støttes av ansatte med forskningskompetanse. 

 

2.10.1.2 Pasientbehandling 

I utviklingsplanen på 147 sider beskrives dagens behandling av psykiatriske/psykiske 

problemstillinger i Klinikk for psykisk helsevern og rus med 12 linjer. Innføring av 

pakkeforløp i 2018 nevnes. Det påpekes at det er god oppgavefordeling internt mellom 

DPSene, mellom DPS og sykehus, og mellom TSB. Dette er en «sannhet» det kan stilles 

spørsmålstegn ved. Videre beskrives en økning i nyhenviste til poliklinikkene på 40 % og en 

opplevd mer behandlingskrevende pasientpopulasjon i døgninstitusjonene. Deretter står det at 

«klinikken har rik erfaring innan ambulant verksemd. Det er eit mål å utvikle denne vidare i 
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retning av felles forståing og praksis i opptaksområda.» På ny nevnes alderspsykiatrien på 

Sunnmøre.  

Legegruppen i Nordmøre og Romsdal stiller seg uforstående til disse 12 linjenes 

representasjon av klinikkens behandlingstilbud for pasienter med psykiske lidelser.  

Legegruppen savner en nyansert fremstilling av den pasientbehandlingen som gjennomføres i 

klinikken/avdelingene/seksjonene. I fremstillingen burde også utfordringene sett fra 

fagmiljøene blitt beskrevet. En slik gjennomgang ville gjøre satsningsområdene mer detaljerte 

og målrettede.    

Drift, kostnader og sengeplasser 

I tallmaterialet som blir presentert viser Figur 2.2.1.2 i utviklingsplanen at Helse Møre og 

Romsdal har høy forbruksrate av liggedøgn innen vår helseregion. Landsgjennomsnittet blir 

her ikke presentert. I analysenotatet «Pasienter og behandlingsaktivitet i det psykiske 

helsevernet for voksne 2016 - Nr: SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 03 /2017» (vedlegg 

2) fremgår det at Helse Midt-Norge gjennomgående har en lavere rate for døgnopphold enn 

de øvrige helseregionene. Alle helseforetakene i Helse Midt-Norge har lavere antall 

døgnplasser enn landsgjennomsnittet. Forholdet mellom antall sykehusdøgnplasser versus 

døgnplasser i DPS viser igjen at alle helseforetakene i Helse Midt-Norge har lavere andel 

sykehusdøgnplasser enn landsgjennomsnittet (Vedlegg 3 «Døgnplasser i det psykiske 

helsevernet 2016- Nr: SAMDATA spesialisthelsetjeneste 05 /2017»). Analysenotat 

«Produktivitet, aktivitet og ressursinnsats i psykisk helsevern og TSB Analysenotat 18/17 

SAMDATA Spesialisthelsetjenesten» (Vedlegg 1) viser at kostnadene til døgnplassene i 

Helse Midt-Norge er lave.  

Analysenotatene fra SAMDATA beskriver at døgnseksjonene i Helse Midt-Norge driftes 

med lave kostnader. Det er få antall døgnplasser og større prosentandel av døgnplassene 

ligger på DPSnivå. Døgnseksjonene i Nordmøre og Romsdal har høy beleggsprosent. Det 

gjelder både i sykehus og på DPS. Det påpekes i Utviklingsplanen at poliklinikkene 

behandler stadig flere pasienter, samtidig som man i døgnseksjonene opplever at pasientene 

blir sykere. De lukkede sykehusdøgninstitusjonene er overbelastet. Dette fører til at sykere 

pasienter innlegges/overflyttes til DPS. De lave driftskostnadene per sengeplass kommer 

blant annet av lav bemanningsgrad. Ingen av DPSene i Helse Møre og Romsdal HF har 

bemanning eller lokaliteter som gjør at de er godkjente for tvangsbehandling.  

I Utviklingsplanen foreslås sammenslåing av Vegsund DPS og Sjøholt DPS. Legegruppen 

frykter at man på denne måten vil fjerne den bufferkapasitet som finnes på DPSnivå på 

Sunnmøre og gjøre situasjonen der mer lik den vanskelige situasjonen i Nordmøre og 

Romsdal.  

Utviklingsplanen sier ingenting om sykeligheten til vår befolkning sammenlignet med andre 

helseforetak/helseregioner. Dette har stor betydning for hvordan man skal planlegge 

kapasitet og organisere driften.   

Noen pasienter har og vil i fremtiden ha behov for kortere eller lengre innleggelser i 

døgnavdelinger. Dette kan ikke økt poliklinisk aktivitet eller ambulant virksomhet endre. 

Samtidig er det en stor økning i poliklinisk virksomhet, uten tilsvarende økning i bemanning.  

Realiteten i våre døgnseksjoner er at meget syke pasienter behandles i overfylte avdelinger, 
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med lav bemanning. Pasientforløpene blir ikke optimale, pasienter i behov for videre 

innleggelse på lukket sengeavdeling blir overflyttet til DPS/andre åpne sengeposter for 

tidlig. Dette går ut både ut over arbeidsmiljø og faglig forsvarlighet.  

Ambulant virksomhet 

Flere ganger i Utviklingsplanen for Klinikk for psykisk helsevern og rus nevnes ambulant 

virksomhet. Ambulant virksomhet drives i utstrakt grad i hele klinikken, men ambulant akutt-

team i Ålesund har en noe annen arbeidsmetode enn ambulant akutt-team i Molde.  

Ambulant arbeid er kostbart. Tall fra SAMDATA (vedlegg 1) viser at man innen 

spesialisthelsetjenesten for psykisk helsevern har lave kostnader pr. pasient i Helse-Midt-

Norge. Videre at man drifter døgnavdelingene med lave kostnader, mens det er relativt høye 

kostnader pr. poliklinisk pasient.  

Helsetjenesten tildeles begrensede ressurser, disse må utnyttes best mulig. En ønsker mest 

mulig helsegevinst pr. brukt «helsekrone». Ambulante tjenester bør forbeholdes de dårligste 

pasientene, som ikke kan nyttiggjøre seg andre tilbud. Her er ACT/FACT-team viktig.  

Oppdragsdokumentet fra Helse Midt-Norge RHF i 2017 nevner ikke ambulant virksomhet. 

Det må kritisk vurderes hvem som skal få tilbud om ambulant oppfølging.  

Forskningsbelegget for den ekspansjon av akutt ambulant virksomhet, som ønskes i 

utviklingsplanen er slik legegruppen kan se det sparsom jmf. IS-2156 Organisering og praksis i 

ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS) (Helsedirektoratet). I tillegg er 

ambulant virksomhet kostbart. Ambulant virksomhet skjer i stor grad i skjæringspunktet 

mellom primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Det er også når det gjelder ambulant 

virksomhet viktig med en korrekt oppgavefordeling, slik at man ikke oppretter flere nivåer 

med vaktberedskap. Dette er både kostbart og effekt/måloppnåelse er usikker.   

Fra regional plan psykisk helse 2016-2020 fremgår det at Helse Møre og Romsdal HF har 

langt høyere kostnader per poliklinisk pasient enn landsgjennomsnittet, mens kostnad per 

oppholdsdøgn er av de laveste i landet (82% av landsgjennomsnitt). Høye 

konsultasjonsutgifter i Møre og Romsdal skyldes hovedsakelig utstrakt bruk av ambulant 

virksomhet.  

 

2.10.1.3 Satsningsområder 

Utviklingsplanen definerer seks satsningsområder; pasientflyt, kapasitet, finansiering, 

kompetanseutvikling, forskning/fagutvikling, kvalitetssikring av data. 

Det presenteres ingen begrunnelse for valg av disse satsningsområdene, og i liten grad 

utdypes innholdet i hvert satsningsområde. Pasientflyt som satsningsområde er viktig. 

Pasientflyt henger nøye sammen med kapasitet eller manglende kapasitet. Dette er ikke omtalt 

i Utviklingsplanen. Legegruppen stiller spørsmålstegn om finansiering bør være et 

satsningsområde. Det bør i alle fall nærmere beskrives hva som menes med finansiering. 

Kompetanseutvikling og forsking/fagutvikling er viktig. Rekrutering kunne også vært et 

satsningsområde som henger sammen med disse to satsningsområdene. Kvalitetssikring av 

data bør være en integrert del av virksomheten og settes i sammenheng med 

kvalitetsforbedringsprosjekter og forskning/fagligutvikling. Det er ikke beskrevet mål eller 
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detaljer rundt ønsket arbeidsmåte i forhold til noen av satsningsområdene. Slik blir 

satsningsområdene generelle og vil muligens få liten reell innvirkning på det arbeidet som 

skal gjennomføres.  

For å begrunne og beskrive gode satsningsområder, må de som er ansvarlig for det arbeidet 

som gjøres i klinikken være delaktig i å definere dem.   

Legegruppen nevner følgende forslag til satsningsområder:  

- Følge opp innføring av pakkeforløp og vurdere hvordan arbeidet innad i klinikken må 

endres for å tilpasses de nye retningslinjene. 

- Pasientforløpstenkning: Riktig pasient på riktig sted i systemet.  

- Senke beleggsprosent i døgnseksjonene til optimalt nivå ca. 85%. 

- Innføring, oppfølging og evaluering av endringer i Lov om psykisk helsevern.  

- Riktig og redusert bruk av tvang. 

- Arbeidsmiljø 

- Forskning/evaluering av egen virksomhet. 

- Samhandling: Økt samhandling mellom ledelse og behandlere for å utvikle de best 

mulige tilbudene til pasienten. Økt samarbeid mellom seksjoner internt i klinikken. 

Økt samarbeid med primærhelsetjenesten.  

- Forberedelse til innflytting i SNR. 

- Rekrutering.  

 

SAMHANDLINGSPERSPEKTIVET 

2.12.1 Psykisk helsevern og rusbehandling 

Ca. en side i Utviklingsplanen brukes til å oppsummere delrapport 4 – Utviklingsplan 2019-

2022 Prioriterte områder for psykisk helsevern og rusbehandling (TSB). I arbeidsgruppen som 

utviklet delrapporten var ingen psykiatere oppnevnt. En fastlege/praksiskonsulent var innkalt, 

men møtte ikke. Gruppen var altså tverrfaglig sammensatt med unntak av faggruppen 

psykiater/lege. Det er problematisk at ingen psykiatere/leger fra Klinikk for psykisk helsevern 

ble inkludert i gruppen.  

I oppsummeringen av delrapport 4 tilknyttet psykisk helsevern, er fokus at det har vært og vil 

fortsatt forekomme en oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten til kommunene. Den 

ønskede utviklingen med færre senger i spesialisthelsetjenesten har vært «etisk, fagleg, 

politisk og økonomisk begrunnet». Videre sier Utviklingsplanen at dette har gitt kommunene 

noen økte utfordringer og det er behov for at spesialisthelsetjenesten støtter kommunene mer i 

behandlingsforløpene; «Alvorlige og langvarige problemer/lidelser».  

Nedbyggingen av sengeplasser i spesialisthelsetjenesten har sannsynligvis hatt mange og 

ulike motiver. Legegruppen mener det er viktig at man evaluerer den nedbyggingen som har 

foregått. Har pasientene fått et bedre/alternativt tilbud? Har nedbyggingen gått for langt? Har 

kommunehelsetjenesten den tilstrekkelige kompetansen til sine nye oppgaver? I delrapporten 

påpekes det at kommunene ønsker økt støtte i behandlingsforløpene med de alvorlige og 
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langvarige problemene/lidelsene; så må det poengteres fra spesialisthelsetjenesten sin side at 

det er nettopp disse tilbudene som er bygget ned og som skulle bygges opp i kommunene.   

Legegruppen velger i liten grad å kommentere Delrapport 4. Rapporten er lite konkret, 

inneholder mange gjentagelser og mye blir stående ubesvart. Sammenhenger og konklusjoner 

som trekkes er ikke underbygget av tallmateriale/kilder. Ved en del 

konklusjoner/sammenhenger kan man stille spørsmål ved den faglige begrunnelsen og/eller 

forståelsen.  

 

UTVIKLINGSTREKK 

4.1.2 Aktivitet i psykisk helsevern og rusbehanding; Underoverskrift 4.1.2.1 Psykisk helsevern 

for vaksne og 4.3 Kapasitetsbehov; Underoverskrift 4.3.5 Psykisk helsevern for vaksne 

Det er krevende å fremskrive behov for døgnopphold og poliklinisk aktivitet da det er mange 

variabler (endringsfaktorer/omstillingsfaktorer). Det være seg befolkningsvekst, 

alderssammensetning i befolkningen, endringer i lovverket, sykdomsinsidens/prevalens, 

endringer i organisering av helsetjenestene og endringer i behandlingsmetode for å nevne 

noen. Framskrivingen i Utviklingsplanen er gjort ved hjelp av Sykehusbyggmodellen. Gitt 

dagens situasjon med overbelegg i sengeposter og ventetid/fristbrudd i poliklinikker kan man 

frykte at de fremskrevne behovene blir skissert for lavt. Det er grenser for hvor mye man kan 

hente fra intern effektivisering og press på liggetid. 

Beskrivelse av de ulike variablene har lavt detaljnivå, dette gjør grunnlaget for å vurdere 

videre kapasitetsbehov mangelfullt.  

 

4.3.1 Kapasitetsutrekning  

Under punkt 4.3.1. står det at «For psykisk helsevern og rusbehandling er sensitiviteten størst 

når det gjeld utnyttingsgradene lagt til grunn. Små endringar i liggetid vil påverke framtidig 

sengekapasitet mindre enn endring i beleggsprosent. For psykisk helsevern for vaksne er det 

lagt til 85% gjennomsnittleg belegg i alle typar senger…».  Det bemerkes fra legegruppen at 

beleggsprosent er betydelig høyere i seksjonene i Nordmøre og Romsdal. En under seg derfor 

over om utgangspunktet for beregningen blir feil.  

 

 

Vennlig hilsen 

 

Ingunn Innerdal, overlege                                                           Ivar Gotaas, overlege 

Leder for legemøtet, Nordmøre og Romsdal                              Klinikktillitsvalgt 
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Vedlegg 1:  

Produktivitet, aktivitet og ressursinnsats i psykisk helsevern og TSB 

Analysenotat 18/17 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten   
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Vedlegg 2:  
Pasienter og behandlingsaktivitet i det psykiske helsevernet for voksne 2016  

Nr: SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 03 /2017 

Figur 6 Oppholdsdøgn i det psykiske helsevernet for voksne. Per 10 000 innbyggere 18 år og 

eldre. Bostedsområder 2011-2016. 
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I perioden 2011 til 2016 har det i alle regioner vært en nedgang i raten for oppholdsdøgn. 

Helse Midt-Norge har gjennomgående en lavere døgnrate enn de øvrige regionene, mens 

Helse Nord og Helse Vest har en høyere rate. 

Figur 8 Behandlingsprofiler i det psykiske helsevernet for voksne. Prosent avvik fra 

landsgjennomsnittet. Bostedsregioner 2016. 

 

Helse Midt-Norge kjennetegnes ved høy aktivitet ved de offentlige poliklinikkene. Regionen 

lå nær landsgjennomsnittet for utskrivninger og døgnpasienter, men hadde langt lavere rate 

for oppholdsdøgn enn de øvrige regionene. Regionen har den høyeste konsultasjonsraten ved 

poliklinikkene og flest pasienter i offentlige behandlingstilbud. Liten aktivitet hos 

avtalespesialister førte imidlertid til lav konsultasjonsrate samlet sett, og en samlet pasientrate 

noe under landsgjennomsnittet. 
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Vedlegg 3:  

Døgnplasser i det psykiske helsevernet 2016  

Nr: SAMDATA spesialisthelsetjeneste 05 /2017 

Figur 3 Døgnplasser i det psykiske helsevernet for voksne totalt og ved DPS. Per 10 000 

innbyggere 18 år og eldre. Helseregioner 2011-2016. 
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Figur 5 Døgnplasser i det psykiske helsevernet for voksne i 2016. Bostedsområder. Rater per 

10 000 innbyggere 18 år og eldre.

 

Tabell 2 Døgnplasser etter institusjonstype i det psykiske helsevernet for voksne. Per 10 000 

innbyggere 18 år og eldre og andel av plasstallet totalt. Bostedsområder 2016. 
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