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Bakgrunn for prosjektet

• Styret for Helgelandssykehuset HF gjorde 6.mars 2017 
følgende vedtak: «Styret ber om at det etableres 
vaktberedskap i Helgelandssykehuset».

• «…Helgelandssykehuset HF skal etablere vaktberedskap som 
sikrer døgnkontinuerlig tilgang på spesialistvurderinger innen 
psykisk helse og rus innen 01.januar 2018.»

• Oppdragsdokumentet



Mandatet

• Hensikten med prosjektet er å sørge for å ha tilgjengelige 
spesialisthelsetjenester gjennom døgnet innen psykisk 
helsevern og TSB.

• Utvidelse av døgntilbudenes tilgjengelighet.  

• I samarbeid med kommunene avklare hvilke behov for 
tjenester som foreligger og hvordan disse kan løses



Dagens krise/akuttilbud i HSYK

• Ambulant akutteam (AAT) 
• Krise/akuttplasser, døgn Mo og Mosjøen
• 11. timen

• I barnefeltet bemannet «akutt-telefon i kontortid»

• Ø-hjelp og etablering av tvungent vern til NLSH i Bodø



Styringsgruppen

• Områdesjefene for psykisk helse- og rus
• Brukerrepresentant
• Tillitsvalgte for legeforeningen og psykologforeningen
• Prosjektleder
• Ledes av kvalitetsrådgiver Sidsel Forbergskog



Prosjektgruppen

• Håvard Nilsen, prosjektleder
• Audun Hov, kommuneoverlege Herøy
• Frode Berg, kommuneoverlege Rana
• Barbro Kvandal, DPS Mosjøen
• Ole Konrad Thomassen, DPS Rana
• Stina Rognhaug, DPS Rana
• Camilla Jørgensen, DPS Rana
• Jørgen Simensen, Prehospitale tjenester
• Tore Enga, HR Helgelandssykehuset



Konseptfasen

• Vurdere konsekvenser ved ikke å gjøre endringen (null-
alternativet)

• Alternativ 1. Etablere vaktberedskap med psykologer og 
leger i forvakt/psykiatere i bakvakt

• Alternativ 2. Etablere vaktberedskap med leger i 
forvakt/psykiater i bakvakt

• Alternativ 3. Etablere vaktberedskap i ett sjikt med psykiatere. 



Mandat - konseptfase

Konseptene/alternativene skal vurderes i henhold til:
• Robusthet
• Kostnad
• Kvalitet

• Skalering skal inngå i vurderingen



Hva ser vi for oss at en lokal vaktberedskap 
skal bidra med?
• Bistå kommunene i vurderinger av pasienter med psykiske 

lidelser
• Bistå kommunene til å avklare riktig behandlingsnivå
• Ta i mot pasienter for vurdering og innleggelse
• Gi god og omsorgsfull hjelp til pasienter i krise eller som har 

fått forverret sin lidelse
• Følge opp pasienter innlagt på DPS

• Det bil bli den samme «type pasienter» som vi gir tilbud om 
hjelp til på dagtid.

• Det er tilgjengeligheten og tilgangen til våre tjenester som 
endrer seg 



Momenter som må avklares

• Forsvarlighet i vaktberedskap
• Hvilke yrkesgrupper skal inkluderes
• Dimensjonering
• Lokalisering
• Hvilke pasienter skal ha tilbud/hvilke pasienter skal ikke ha 

det?

• Ansvar i ventetid på transport            NLSH    



Innspill?








