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1. Problemstilling

Hvordan kan Helgelandssykehuset bistå med spesialiserte akutte 
vurderinger av pasienter med psykiske lidelser og 
rusproblematikk gjennom døgnet ?

• Oppdragsdokumentet (OD) har pålagt foretakene å etablere 
beredskap 24/7

• Helsetilsynet har problematisert manglende tilgang på 
spesialister etter kl 16 og på natt og helg.



2. Mål

Effektmål (hovedmål med prosjektet):
Å ha spesialister innen psykisk helse og rus tilgjengelig 24/7

Resultatmål (prosjektmål):
•Vise til konkret løsningsforslag for hvordan en vaktordning kan 
organiseres
•Bruk av både leger og psykologer i vakt er vurdert
•Risikofaktorer for gjennomføringsevne er vurdert, med forslag 
om hvordan disse kan reduseres
•Sørge for at nødvendige formaliteter, som lokale arbeidsavtaler 
og arbeidstidsbestemmelser, er på plass.



• Det eksisterer i dag ikke et tilbud om spesialistvurderinger etter 
normalarbeidstid

• 23 døgnplasser innen psykisk helsevern
• AAT har mottatt 714 henvisninger og utført 2336 konsultasjoner 

eller aktiviteter (direkte/indirekte) i 2016
• 188 pasienter er innlagt i Nordlandssykehuset akutt i 2016, 61 på 

tvang
• 109 av disse ble transportert med ambulanse, noe som betyr  19% 

reduksjon fra 2015.  34 transporter med bistand av politi.
• Tilsammen 112 krise-/akuttinnleggelser i lokale døgnavdelinger i 

2016
• Lokal vurderingskompetanse åpner for at vi i langt større grad kan 

benytte lokale senger, og redusere transportbelastningen

3. Behovsbeskrivelse



4. Krav til vaktordning

• Vaktordningen skal være stabil og tilgjengelig
• Vaktordning skal inngå i utdanningsforløp for leger i 

spesialisering (LIS)
• Vaktordningen skal bidra til økt samarbeid internt i 

Helgelandssykehuset og mellom Helgelandssykehuset og 
Nordlandssykehuset

• Vaktordningen må ta hensyn til at døgnavdelingene er 
lokalisert på to steder



Nytteverdier

Nytteverdi Fordeler Svakheter

For pasienten Bedre tilgang til 
desentraliserte 
spesialisttjenester 24/7.
Bedre tilbud til 
primærhelsetjenesten

For ansatte Større trygghet for ansatte i 
arbeidshverdagen.
Tilrettelegger for faglig 
samarbeid og utvikling i 
Helgelandssykehuset og evt. 
Nordlandssykehuset.
Økt innhold i utdanning for 
LIS.

Økt arbeidsbelastning 
sammenlignet med dagens 
situasjon. 

For økonomien Reduserte kostnader 
transport.
Reduserte 
gjestepasientkostnader 

Økte utgifter til vaktordning



5. Datakilder - aktivitet

• DIPS-data Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset
• Bliksund – transporter
• Politiet – transporter 
• Økonomi 



6. Prosjektorganisering

Prosjekteier:
• Medisinsk direktør Fred A. Mürer 

Prosjektleder:
• Rådgiver Sidsel Forbergskog

Prosjektdeltakere:
• Områdesjef
• Avdelingsleder Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VOP)
• Avdelingsleder døgnavdeling
• Kvalitetsrådgiver 
• Psykiater
• Representant akutt ambulant team (AAT)  
• Tillitsvalgt Den norske legeforening (DNLF)
• Tillitsvalgt Norsk psykologforening (NPF)
• Representant Nordlandssykehuset



6. Prosjektorganisering forts.

Styringsgruppe:
• HF-ledermøtet

Referansegruppe/-personer: 
• Prehospitalt område
• Praksiskonsulent (PKO) 
• Brukerutvalget (BU)

Stabsressurs:
• Senter for HR
• Senter for økonomi
• Senter for kommunikasjon



7. Budsjett

Ressurs 2016 2017

20% stilling i fire mnd. 46.400,-

6 møter à 3 timer à 500,-= 18 timer x 9 personer 81.000,-

Stabsressurser HR, økonomi, kommunikasjon, 
SFFU

10.000,-

Møteutgifter, reiser på Helgeland, 1 rep fra NLSH 5.000,-

……………………

Estimert budsjett for prosjektfasen 142.400,-



8. Fremdrift

Aktivitet 2017 2018

Ledermøtebeslutning 21.02.17

Styremøte 06.03.17

Behovsanalyse / kartlegging 15.05.17

Forslag til løsninger med ROS, drøftet 01.07.17

Saksframlegg ledergruppen 15.08.16

Endelig beslutning 29.08.17

Iverksetting vaktordning 01.10.17



Takk for oppmerksomheten
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