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Oppsummering av prosess 

Oppstart og mandat 
Styret for Helgelandssykehuset HF gjorde 6.mars 2017 følgende vedtak: Styret ber om at det 

etableres vaktberedskap i Helgelandssykehuset.  Vedtaket er gjort med bakgrunn i nasjonale 

målsettinger om at veien inn og ut av spesialisthelsetjenesten skal være via distriktspsykiatriske 

senter (DPS).  Dette har også vært formulert gjennom Oppdragsdokumentene de senere år.  I 

saksgrunnlaget for beslutningen går det fram at Helgelandssykehuset HF skal etablere vaktberedskap 

som sikrer døgnkontinuerlig tilgang på spesialistvurdering innen psykisk helse og rus innen 01.januar 

2018.  I forkant av oppstart skulle det utarbeides en ROS-analyse på gjennomføringsevnen av 

prosjektet, samt en interessentanalyse med plan for ivaretakelse av ulike interessenter.  Det ble 

besluttet å etablere en prosjektgruppe for utredning av konsekvenser av ordningen, samt foreslå 

eventuelle risikoreduserende tiltak.  Prosjektgruppen skulle ha representanter fra de ulike 

fagområdene innen psykisk helsevern og det var ønskelig med representasjon fra 

Nordlandssykehuset akutt som har ansvar for ivaretakelse av akuttinnleggelsene fra Helgeland.  

Ledergruppen er prosjektets styringsgruppe.  Kvalitetsrådgiver og rådgiver psykisk helse og rus ville 

ha sentrale oppgaver i arbeidet.  I forbindelse med etableringen skulle følgende punkter vurderes:   

 

 Det utarbeides forslag for god arbeids- og pasientflyt for hele Helgeland under en slik 

vaktordning.  Bruken av lokale sengeposter (somatikk og psykisk helse/rus) skal inngå i dette 

 Hvorvidt, og på hvilken måte, både leger og psykologer kan inngå i vaktordningen 

 Foreslå en hensiktsmessig organisering av arbeidsgiveransvaret 

 Det vurderes en nedre aldersgrense på 16 år 

 Økonomiske konsekvenser 

Saksbehandling / prosess  
I ledermøtet 21.februar 2017, sak 56/2017, besluttes at det er ønskelig at prosjektet settes i gang, og 

saken oversendes styret for endelig beslutning. Enhetsdirektørene blir bedt om å melde inn deltakere 

til prosjektet i henhold til forslag i saken.  Behovet for, og etablering av, vaktberedskap har vært 

diskutert i flere møter mellom områdesjefene innen psykisk helse og rus i foretaket, og i møtet 

10.mars 2017 ble de enige om forslag til medlemmer i prosjektgruppen.  Det ble tatt kontakt med 

Nordlandssykehuset psykiatri for informasjon om prosjektet og ønske om representasjon i 

prosjektgruppen. Saken ble drøftet med tillitsvalgte i møte 19.april 2017 iht til HA §§ 30 – 31 og AML 

§ 8.1. Fagforeningene var positive til prosjektet. 
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Randi Meland, konstituert avdelingsleder akuttpsykiatrisk avdeling, Nordlandssykehuset 

(NLSH) 
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Eirik S. Holand, kvalitetsrådgiver 

Sidsel Forbergskog, rådgiver 

Prosjektgruppemøter – antall og gjennomføring 
Prosjektgruppen har hatt 5 møter.  Møtene har vært gjennomført med en kombinasjon av fysiske 

møter og Skype.  Det har vært relativt få forfall til møtene.  I møtene har en hatt oppmerksomheten 

rettet mot de praktiske spørsmålene som oppstår når en skal etablere en vaktordning, og hvordan en 

slik ordning kan la seg realisere i Helgelandssykehuset når vi ikke har egen akuttavdeling å spille på 

slik de fleste andre foretak har. I den forbindelse har vi også hatt et informasjonsmøte knyttet til 

desentralisert vaktsamarbeid ved hjelp av video (DeVaVi) med Geir Øyvind Stensland.  Her 

redegjorde han for etableringen av denne ordningen i UNN og hvilke erfaringer de hadde med dette.  

I det geografiske området der dette ble utprøvd har de lignende utfordringer som 

Helgelandssykehuset har.  De har imidlertid en akuttavdeling med vaktberedskap 24/7 som går 

parallelt med beredskapen som ble etablert gjennom DeVaVi. Prosjektdeltakerne fikk også mulighet 

til å stille spørsmål knyttet til vaktetablering og forskjellene mellom DeVaVi-løsningen og den 

skisserte løsningen for Helgelandssykehuset. I siste møte 08.desember 2017 var gruppen enstemmig 

i anbefalingen for organisering som nå legges fram. 

Intern dialog med berørte parter 
Det har vært gjennomført møter med enhetsdirektører og ledere for legene innen somatisk område i 

Mosjøen og Mo i Rana.  Hensikten med dette har vært å informere om de forslag løsninger 

prosjektgruppen ser for seg, og som berører i særlig grad leger i akuttmottak.  Dette har også vært en 

mulighet for å korrigere eventuelle løsningsforslag som ikke var gjennomførbare.  Det har også vært 

samtaler med praksiskoordinator for å fange opp innspill. Saken har vært diskutert med tidligere 

konstituert samhandlingssjef med hensyn til brukerutvalget, og orientering vil bli gitt i møte i mai 

2018. 

Dialog med andre 
Det er også orientert om prosjektet i kontakt med kommuneoverlege i Vefsn og 

Kontrollkommisjonen for Helgeland der også daværende kommuneoverlege i Rana er medlem.  

Prosess og forslag til løsning har vært orientert om / diskutert med fagavdelingen Helse Nord RHF, 

psykisk helse og rus-områdene i Universitetssykehuset i Nord-Norge og Finnmarkssykehuset.  I tillegg 

har vi vært i kontakt med SANKS ved FoU-enheten i prosessen.  SANKS har lang erfaring med store 

geografiske avstander og bruk av lyd/bilde-teknologi i behandlingstilbudet.  Av den grunn var det av 

interesse å innhente synspunkter på vår skisserte løsning ut fra deres erfaringer.  Gjennom disse 

kontaktene har vi også opplevd stor interesse for løsningen som involverer både leger og psykologer, 

og på denne måten etablere et tilbud som i oppbygging er lik den somatiske virksomheten for å 

håndtere akutthenvendelser innen psykisk helsevern. 

Problemstilling 
Helgelandssykehuset har ikke hatt et tilbud til pasienter med psykiske lidelser, hvor behovet for hjelp 

oppstår utenfor normalåpningstid (08.00-15.30). Dette byr på utfordringer, da nærmeste tilbud som 

kan dekke akutte behov, befinner seg ved Nordlandssykehuset (NLSH). For en del akutte 

problemstillinger, vil det fortsatt være NLSH som er korrekt behandlingsnivå (alvorlig suicidfare, 

utagering, alvorlige psykiske lidelser og tvungent psykisk helsevern med døgnopphold), men for 

mange pasienter vil et lokalt tilbud på Helgeland være tilstrekkelig, og foretrukket. En vaktordning 

åpner for forsvarlig bruk av lokale allmennpsykiatriske døgntilbud utover normalåpningstid. Politiske 

føringer har i mange år pålagt foretaket å ha tilbud tilgjengelig gjennom døgnet, uten at slike tilbud 
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er blitt etablert. I årets oppdragsdokument er etablering av vaktfunksjon igjen lagt inn som krav til 

foretaket. 

Lange transportavstander medfører belastninger for pasienten. Det tar lengre tid før pasienten får 

tilgang på helsehjelpen vedkommende har rett på, og pasienten får større geografisk avstand til 

pårørende og lokalt hjelpeapparat. Erfaringer viser også at pasientene ofte må vente lenge på at 

transport kan gjennomføres, med stor variasjon i hvordan helsebehov ivaretas i ventetiden. 

Transport av pasienter, som i utgangspunktet kunne fått sin behandling lokalt, gir også en unødig 

belastning på ambulanseberedskapen. 

For å innfri eiers krav til vaktberedskap, sikre tilgang til adekvat lokal helsehjelp gjennom døgnet, 

samt forhindre unødige belastninger knyttet til ventetid og reise, skal helgelandssykehuset etablere 

vaktordning innen psykisk helsevern for voksne. 

Vurdering av løsninger 

Beskrivelse av anbefalt løsning 
Prosjektgruppen anbefaler at det opprettes en vaktordning innen psykisk helse og rus som er delt i to 

vaktsjikt. En forvakt (hjemmevakt) bestående av LIS, erfaren psykolog eller psykologspesialist, og 

med psykiatere i bakvakt. Forvakten er geografisk plassert i Mosjøen eller Mo i Rana, avhengig av 

forvaktens bosted. Mottakende lokal døgnavdeling vil være den som er plassert samme sted som 

forvakten.  Bakvakt består av tilgjengelige psykiatere på Helgeland, og kan kontaktes av forvakt, ved 

behov, over telefon eller videosamtale.  

Legevakt kan ringe forvakt ved behov for rådgivning. Det avklares da, med bakgrunn i definerte 

kriterier, hva som vil være nødvendige behandlingstiltak.  Det kan være tilstrekkelig med et poliklinisk 

tilbud ved f.eks. en time første påfølgende virkedag eller en planlagt samtale på dagtid lørdag eller 

søndag.  Dersom pasienten har behov for innleggelse, og akuttpost ikke vurderes nødvendig, sendes 

pasienten til sykehuset nærmest forvakt. Pasienten mottas og vurderes for lokal innleggelse. Det 

gjennomføres vurdering av psykisk tilstand, samt somatisk sjekk og legemiddelkontroll, og pasienten 

legges inn i lokal allmennpsykiatrisk døgnavdeling. Dersom psykolog har forvakt, må pasienten 

mottas i sykehusets akuttmottak, hvor pasienten vurderes sammen med LIS i somatikk. Dette for å 

ivareta nødvendige somatiske vurderinger.  
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Figur 1: Skjematisk fremstilling av pasientflyt 

Andre løsninger som er vurdert 
Utvidet åpningstid for AAT ble vurdert som et alternativ, hvor høyskoleutdannede med relevant 

kompetanse utgjør forvakt. Denne løsningen ble vurdert som mindre hensiktsmessig da den vil 

medføre potensielt stor vaktbelastning for psykiatere i bakvakt for å sikre ivaretakelsen av 

forsvarlighetskravet. Legevakt har også et ønske om å drøfte problemstillinger med personer med 

spesialisert kompetanse, og som kan overta behandlingsansvaret for pasienten. 

Kompetansevurderinger som er foretatt 
Prosjektgruppen har vurdert hva som anses som nødvendig kompetanse hos personer i vakt. 

Høyskolepersonell med videreutdanning, psykologer og leger er blitt vurdert. 

 Høyskolepersonell 

Arbeider i dag ved alle avdelinger innen psykisk helsevern for voksne, også ambulant 

akutteam. Har ikke formalkompetanse til å inneha selvstendig behandlingsansvar, og vil ikke 
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kunne overta nødvendig ansvar ved innleggelse av pasienter med psykiske lidelser. Vurderes 

ikke som hensiktsmessig å ta med i forvakt/bakvakt. 

 Psykologer/psykologspesialister 

Kan overta ansvaret for pasienten ved innleggelse, men innehar ikke medisinsk kompetanse. 

Kan ikke signere kurve eller gjennomføre somatisk sjekk ved innleggelse. Kan benyttes i 

forvakt, men da i samarbeid med somatiske leger i vakt, og eventuelt bakvakt.  

 Lege i spesialisering (LIS) 

Kan overta ansvaret for pasienten ved innleggelse, og kan selvstendig vurdere 

medikamentliste og gjennomføre somatisk sjekk, eventuelt i samråd med bakvakt. Tilgangen 

på LIS i foretaket varierer over tid, og det er sannsynlig at vi ikke har tilstrekkelig personer til 

å dekke et helt vaktlag. Anbefales kombinasjon med bruk av psykologer/psykologspesialister.  

 Psykiater 

Kan overta ansvaret for pasienten ved innleggelse, og på selvstendig grunnlag vurdere 

medikamentliste og gjennomføre somatisk sjekk. Foretaket har ikke tilstrekkelig psykiatere til 

å etablere vakt som kun baserer seg på psykiaterkompetanse. Bør gå i bakvakt og være 

tilgjengelig for kvalitetssikring for forvakt. 

Organisering 
Prosjektet anbefaler at vaktordningen organiseres under, og administreres av én leder. På dagtid er 

de ansatte som inngår i vakten organisert som i dag. Dette sikrer klare ansvarslinjer i organiseringen 

av vaktordningen. Leder som organiserer vaktordningen har ansvaret for at det utformes 

tilstrekkelige prosedyrer og retningslinjer, samt relevante kompetanseplaner for personer som inngår 

i vaktordningen. Prosjektgruppen er delt når det gjelder anbefaling av til hvilken avdeling ordningen 

skal organiseres i.  For å sikre kontinuitet og enhetlig praksis i det lokale akuttilbudet gjennom 

døgnet, anbefaler flertallet i prosjektgruppen at vaktordningen organiseres under avdelingsleder i 

AAT.  Representanten fra NLSH kommenterer at de i flere sammenhenger savnet en nærmere 

tilknytning mellom vaktgående leger og AAT i deres organisasjon.  1 representant anbefaler en 

organisering knyttet til døgnavdelingen i Mosjøen på bakgrunn av at denne avdelingen har flest 

krisesenger, er vant med å sette opp turnusplaner, virker å være en avdeling med godt etablerte 

rutiner og framstår veldrevet/robust.   

Tilgjengelighet 
Kravet fra eier har fra tidligere vært tilgjengelighet 24/7. I utgangspunktet kan løsningsforslaget møte 

dette kravet. Det er imidlertid sannsynlig at en slik åpningstid vil føre til mindre tilgjengelighet på 

psykolog og legeressurser på dagtid. En åpningstid som begrenser seg til 22:00 på hverdager og 08:00 

– 22:00 i helg/helligdager, vil sannsynligvis dekke behovet i de fleste tilfeller, og kan vurderes som en 

mer gradvis tilnærming.   

Dette er en løsning som i så fall må diskuteres med Nordlandssykehuset, og HN RHF. 

Oppsummering 
Prosjektet har forsøkt å svare ut mandatet ved de fem kulepunktene knyttet til mandatets 

beskrivelse.  Gjennom den skisserte ordningen for vaktberedskap vil vi få en så god arbeids- og 

pasientflyt som dagens forhold gir rom for.  Dette vil gi en bedre utnyttelse av de lokale 

sengepostene.  Ved å etablere en vaktordning bestående av leger og psykologer i forvakt vil vi bidra 

til å sikre god kompetanse i front slik at pasient og henvisende lege slipper å forholde seg til flere 

personer enn nødvendig.  Foreløpig vil det ikke være hensiktsmessig å ha en nedre aldersgrense på 

16 år, særlig ikke med tanke på innleggelse i lokale døgnavdelinger.  Vaktordningen etableres 
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gjennom psykisk helsevern for voksne, og vil i utgangspunktet ikke ha ansatte med formell 

kompetanse for denne gruppen. På et senere tidspunkt kan det vurderes hvilket tilbud som kan ytes 

til gruppen 16 – 18 år.  De økonomiske anslagene er basert på beregninger som er usikre.  Vi vet hvor 

mange innleggelser det e ved akuttavdelingen i Bodø, og hvor mange av disse som er frivillig. Når det 

gjelder kostnader blir dette et anslag ut fra hva vi vet pr i dag.  Et anslag på kostnader for lønn etc 

knyttet til vaktberedskap kan være på kr 3.700.000 – 4.000.000.  Dette er et høyst usikkert anslag.  

Det er ofte slik at nye tilbud gir økt etterspørsel og det er kanskje sannsynlig at vi vil se det i dette 

tilfellet.  Vi vet hvor mange som legges inn i akuttavdeling i Nordlandssykehuset og vi vet hvor mange 

av disse som er frivillig innlagt.  Vi må anta at en del av de som er frivillig innlagt kunne ha nyttiggjort 

seg et tilbud i lokalt døgnavdeling, kanskje så mange som rundt 100 innleggelser.  

Faktagrunnlag 

Telefonhenvendelser utenom ordinær arbeidstid 
Etter at Nordlandssykehuset la om sin rutine for henvendelser rutes mange av telefonene tilbake til 

Helgelandssykehuset for vurdering om lokalt tilbud (11-timen) kan være aktuelt.  Om det ikke er det 

settes telefonen over til NLSH.  Telefonene er besvart i hovedsak av døgnavdelingen på Mo i Rana og 

av Mosjøen i ferieperiode.  Oppsummert ser vi at i perioden 25.mai 2017 til 8.april 2018 er det 

registrert 168 henvendelser.  Av disse ble 79 henvist AAT (11-timen) og 60 ble satt over til NLSH.  

Hvor mange av disse henvendelsene som resulterte i innleggelse vet vi ikke.   

Innleggelser NLSH 
I perioden 25.mai 2017 til 8.april 2018 har det vært 175 innleggelser på post i NLSH, hvorav 43 på 

tvang.  Når pasienten er registrert på post betyr det at om pasienten flyttes til en annen post telles 

denne også, slik at antallet innleggelser kan være noe mindre.  Når en ser på opphold dreier det seg 

om til sammen 156 opphold.  Det er ikke så lett å vite hvor mange av innleggelsene som ble generert 

utenom arbeidstid, men vi ser av oversikten på de registrerte «forvakthenvendelsene» at det er en 

del henvendelser utenom ordinær arbeidstid. Faktiske tall vi har tilgang pr. i dag viser at det er flest 

innleggelser ved akuttpost i Nordlandssykehuset i tidsrommet 17.00 – 24.00. Det betyr at 

transporten kan ha startet 4 – 8 timer tidligere.   De fleste innleggelser skjer på torsdag, fredag og 

lørdag.  Det er nærliggende å anta at dette har sammenheng med at kommunehelsetjenesten tar 

forholdsregler; de vet at Helgelandssykehuset ikke har tilgjengelig vurderingskompetanse og 

mulighet for innleggelser i helgene.  Det vil alltid være naturlige variasjoner i antall innleggelser.  

 


