
Psykisk helsevern og 
tverrfaglig 

spesialisert 
rusbehandling



Den gylne regel

• Gylne regel – definisjon jf. oppdragsdokumentet 2019 i Helse nord: 
Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til 
avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor) 
og aktivitet (polikliniske opphold)

• Overordnet mål er at det skal være høyere vekst innen psykisk helsevern 
(PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn for somatikk på 
regionnivå

• Videre skal distriktspsykiatriske senter og barne- og 
ungdomspsykiatriske enheter prioriteres innen psykisk helsevern

• Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader og aktivitet 



Helgelandssykehusets tilbud innen PHV og TSB

Helgelandssykehuset Psykisk helsevern 

barn og unge

Psykisk helsevern 

voksne

Tverrfaglig spes. 

rusbehandling

Poliklinikk MO, MS, SS, BR MO, MS, SS, BR MO, MS, SS, BR

Poliklinikk LAR MO

Ambulant akutteam 8-15.30 MO, MS, SS, BR

Døgntilbud 

- Psykisk helsevern voksne

- Psykisk helsevern barn og unge

- Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

MS

6

MO, MS

9    +  14

MO

8

Familieavdeling MS

1

Nevropsykologisk poliklinikk MS MS

Ms = Mosjøen, SS = Sandnessjøen, Br = Brønnøysund



Måloppnåelse gjennomsnittlig ventetid i 
perioden april 2018 til april 2019:

• Psykisk helsevern voksne → økt med 1 dag, nå 36 dg
• Psykisk helsevern barn og unge → redusert med 12 dager, nå 

43 dg
• Tverrfaglig spesialisert rusbehandling → redusert med 15 

dager, nå 13 dg

• Nasjonalt krav gjennomsnittlig ventetid i 2019: 
PHV: 45 dg eller lavere (2021: 40 dg)
PHBU: 40 dg eller lavere (2021: 30 dg)
TSB: 35 dg eller lavere (2021: 30 dg)



Måloppnåelse kostnader i perioden april 
2018 til april 2019:

• Psykisk helsevern voksne → 18 % økning 
• Psykisk helsevern barn og unge → 24 % økning
• Tverrfaglig spesialisert rusbehandling → 4 % økning



Måloppnåelse aktivitet i perioden april 2018 
til april 2019:

• Psykisk helsevern voksne → 4 % reduksjon 
• Psykisk helsevern barn og unge → 14,7 % økning
• Tverrfaglig spesialisert rusbehandling → 3,2 % økning

• Vi ser vi en nedgang for psykisk helsevern voksne, men en 
økning for barn / unge  og TSB



Pakkeforløp

Innføres 1. januar 2018 for psykisk helsevern voksne, barn og 
unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

• Målet med pakkeforløp:

1. Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet
2. Sammenhengende og koordinerte pasientforløp
3. Unngå unødig ventetid
4. Likeverdig tilbud til pasienter og pårørende uavhengig av 

hvor i landet de bor
5. Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner



Status pakkeforløp

• Forløpskoordinatorer er tilsatt ved alle enheter 
• Utarbeidet kodeoppsett for forløpskoordinatorer
• Felles møte 6.juni for å samkjøre arbeidet
• Gjennomført endringer i struktur for å tilfredsstille kravene i 

pakkeforløpene
• Opplæring i registrering av koder er gjennomgått for alle 

aktuelle i Helgelandssykehuset
• Forsinket oppstart pga manglende ferdigstilling i HN IKT
• Oppstart koding 27.mai.



Kritiske suksessfaktorer

• Pasientens perspektiv må legges til grunn og pasient og 
pårørende må bli involvert i vurderinger og beslutninger

• Barn som pårørende må bli ivaretatt
• Det må være samhandling og samarbeid mellom innad og 

mellom tjenestene underveis i forløpet
• Kartlegging og oppfølging av somatisk helse må 

gjennomføres som anbefalt
• Forløpskoordinator må være på plass
• Løpende målinger innføres og evaluering gjennomføres for å 

følge med på om tiltakene bidrar til bedring av tjenestene i 
tråd med målene



Ambulant akutt team

• Ivaretar pasienter med plutselig oppstått behov for rask 
vurdering og intervensjon

• Teamet består av: Psykiater, LIS, psykologspesialister, 
psykologer, høyskolepersonell med videreutdanning

• Etablerte lokalbaser i Rana, Sandnessjøen, Mosjøen og 
Brønnøysund

• Responstid 4 timer
• 11 timen



Krise- og akuttplasser

• 6 plasser, fordelt med i 2 Rana og i 4 Mosjøen
• Innleggelse i et begrenset antall døgn, deretter vurderes 

behovet for overføring til ordinær plass
• Tilstander som kvalifiserer for akuttinnleggelser ved hjelp av 

tvungen psykisk helsevern får i dag tilbud ved 
Nordlandssykehuset



Ledsagertjeneste

• Lokalisert i Brønnøysund – ledsager primært ved 
lufttransport

• Ca. 20 personer på ringeliste
• Alle har helse- og sosialfaglig kompetanse
• Kommer fra spesialisthelsetjenesten og kommunen
• Tjenesten utvides til de andre enhetene



Kommunene – ansvarsfordeling og samarbeid

• Vanskelig å definere ansvaret for pasienten – bedres 
gjennom økt samarbeid

• FACT – team → flexible assertive community treatment som 
kan oversettes til fleksibel aktivt oppsøkende behandling → 
forpliktende samarbeid mellom kommune og 
spesialisthelsetjenesten overfor definerte pasienter

• IPS → individuell jobbstøtte → kunnskapsbasert 
oppfølgingsmetode som går ut på å hjelpe personer med 
alvorlige psykiske lidelser og eventuell rusproblematikk til å 
komme i og beholde ordinært, lønnet arbeid



Oppdragsdokumentet 2018 – fra Helse Nord 
RHF til helseforetakene 

• Foretaksspesifikt krav for 
Helgelandssykehuset:

→ innen 1. juni 2019 etablere      
døgnkontinuerlige akuttjenester



Eldre

• PHV: økt levealder og stadig friskere eldre vil stille krav til 
tjenester fra psykisk helsevern i et større omfang enn tidligere

• TSB: befolkingen generelt har økt forbruk av rusmidler, og da 
særlig alkohol



Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

• Vi ser en trend der rusmidler brukes i økende grad i flere 
sammenhenger

• Alkohol er det rusmidlet som flest bruker, som lett tilgjengelig
og som er legalt.  Alkohol forårsaker mange skader både for 
den enkelte og for samfunnet 

• Nye typer rusmidler utvikles og kommer på markedet, med 
ukjente bivirkninger og til dels avhengighetsprofil



Psykisk helsevern barn- og unge

• Behandlingstilbudet til barn og unge må i større grad 
differensieres.  En må sikre at  barnebefolkningen får adekvat 
hjelp for sine plager, og at de dårligste pasientene får 
helsehjelp

• Ventetiden for barn og unge skal reduseres
• Behandlingstilbud tilpasset barn og unge vil kreve mer 

samarbeid med andre instanser for å utvikle sømløse tilbud 
for den enkelte (eks. fedmeproblematikk)



Teknologiske løsninger

• S4B: brukes i oppfølging av pasienter, særlig pasienter som er 
i mer «vedlikeholdsfase»

• Nettbaserte behandlingstilbud: en lang rekke behandlinger 
kan gjøres nettbaserte, og eventuelt tilbys i samarbeid med 
kommunale tjenester og / eller i gruppe

• Delta i utviklingen av, og ta i bruk, teknologiske løsninger som 
kan bidra til å avdekke somatisk sykdom, som gir seg utslag i 
psykiske problemer



Et blikk fremover

• Sørge for å ivareta den gylne regel spesielt rettet mot økt 
aktivitet og redusert ventetid og barn og unge

• Få på plass kodingsverktøy i forhold til pakkeforløp
• Etablert vaktordning og styrket akuttilbud
• Ny organisering av PHV/TSB (gjennomgående klinikkstruktur)
• Optimalisering av ressursbruk og fortsatt fokus på kvalitet
• Ivaretakelse av somatisk helse og motsatt psykisk helse
• Etablering av tilbud til eldre



Et blikk fremover

• Utvikling av spesialiseringsforløp for leger og psykologer
• Regional utviklingsplan – sammenstille våre tjenester i 

henhold til denne
• Sørge for et kvalifisert tilbud til vår samiske befolkning
• Ta i bruk fremtidens teknologiske løsninger
• Økt forskningsaktivitet
• Akuttavdeling (ø-hjelpsfunksjon)
• rekruttering



Ekstern ressursgruppe 

Ressursgruppen er kjent med planene for utvidelse av akutt-
tilbudet innen psykisk helsevern. Nasjonal helse- og 
sykehusplan uttaler følgende: «Regjeringen legger også til 
grunn at store deler av tilbudet ved de tradisjonelle 
psykiatriske sykehusene fases ut i takt med at nye og bedre 
tjenester samlokaliseres i alminnelige sykehus og distrikts 
psykiatriske sentre». I høringsnotatet fra regional 
utviklingsplan i Helse Nord er det beskrevet at Helse Nord vil, 
ved nybyggprosjekter, samlokalisere psykisk helsevern med 
somatiske helsetjenester for å legge til rette for bedre kvalitet 
på tjenestene. 



Ekstern ressursgruppe fortsettelse

Helgelandssykehuset har i dag ingen egen vaktordning innen 
psykisk helsevern. Dette er savnet og setter begrensninger for 
hvilke pasienter som kan innlegges i foretakets to 
sengeenheter. I Oppdragsdokument 2019 har imidlertid 
Helgelandssykehuset fått i oppgave å etablere en 
døgnkontinuerlig akutt-tjeneste innen 1. juni 2019. 
Helgelandssykehuset har etablert et prosjekt som både skal 
tilrettelegge for denne tjenesten, vurdere utvidet bruk av 
heldøgnsengene og se på hvordan samarbeidet med 
primærhelsetjenesten kan utvides innen psykisk helsevern. 



Ekstern ressursgruppe fortsettelse

Ressursgruppen ser det som naturlig at foretakets to 
sengeenheter samles i direkte tilknytning til det store 
akuttsykehuset når dette er ferdig og at det vurderes om dette 
tilbudet også bør inneholde tjenester som eksempelvis 
behandling av pasienter underlagt tvunget psykisk helsevern.


