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Forord 
 

Ambulante akutteam (AAT) ved DPS er en type tjeneste som er relativt ny innenfor 
spesialisthelsetjenesten i Norge. Det er begrenset kunnskap om hvordan disse teamene er 
utformet, hva som kjennetegner dem og hvilke gevinster som kan hentes ut. Det er derfor 
viktig å gjøre jevnlige evalueringer. 
 
I tråd med sentrale føringer har Helgelandssykehuset etablert ambulante akutteam i 
tilknytning til alle DPS-områdene: Mo i Rana, Mosjøen og Ytre Helgeland med Sandnessjøen 
og Brønnøysund.  Tilbudet er organisert med en hovedbase i Mo i Rana og lokalbaser ved 
foretakets øvrige lokasjoner.   
 
AAT har i 2015 og 2016 vært gjennom en krevende oppstartsfase. Å etablere teamene, 
utvikle nye samarbeidslinjer og -former både internt og eksternt, innarbeide nye 
arbeidsformer og metoder har vært et utfordrende nybrottsarbeid. 
Det har vært stort engasjement og stor vilje til å leve med uavklarte spørsmål, systemer og 
usikkerheter, samt å finne løsninger underveis. 
 
AAT forvalter relativt store ressurser og besitter en kompetanse og et erfaringsgrunnlag som 
det er viktig å ta med seg videre i utviklingen av dette tjenestetilbudet.  
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1. Innledning 
 
 
 
Etter bare ett til to års drift er det fortsatt tidlig å trekke konklusjoner om hvilken effekt 
teamene har og hvorvidt vi oppnår intensjonene. Vi kan likevel si noe om tendensene i 
utviklingen. 
Vi bør videre i større grad tilrettelegge for en arbeidsform som ivaretar det som er den 
ambulante virksomhetens grunnleggende behandlingsfilosofi:  
 
Å møte og tilrettelegge behandling i nær tilknytning til lokalmiljøet/nettverk og i omgivelser 
der pasienters ressurser og begrensninger lettere lar seg identifisere og benytte. 
 
I rapporten «Du er kommet til rett sted - Ambulante akutteam ved distriktspsykiatriske 
sentre»1 og «Distriktspsykiatriske sentre – med blikket vendt mot kommunene og 
spesialiserte sykehusfunksjoner i ryggen»2 blir det gitt veiledende anbefalinger for mandat og 
funksjon. Her blir det understreket at ambulante akutteam ikke skal erstatte døgntilbud på 
sykehusnivå, men at det skal være et supplement. Øyeblikkelig hjelp-plikten er knyttet til de 
psykiatriske akuttavdelingene.  

 
Myndighetene forventer at ambulante akutteam vil bidra til å:  

 
• Øke tilgjengeligheten i krisesituasjoner  

  
• Bedre samhandlingen om akuttoppgaver  

 
• Redusere unødvendig pågang på akuttavdelingene (der det ikke er behov)  

 
• Redusere andel av innleggelser under tvang  

 
• Bedre funksjonskartlegging og samarbeid med pasientens nettverk  

 
• Yte tjenesten på laveste effektive omsorgsnivå (Leon-prinsippet).  

 
 
 

Evalueringen og ROS-analysen av AAT viser at tjenesten kan utnyttes bedre forutsatt at 
det blir gjort endringer, blant annet når det gjelder vaktberedskap.  

1 IS-1358 Sosial - og helsedirektoratet 2006, erstattet av IS-2156 Organisering og praksis i ambulante 
akutteam ved distriktspsykiatriske sentre (DPS)  
2 IS-3388 Sosial- og helsedirektoratet 2006 
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ROS-analysen viser at selve modellvalget med en hovedbase og tre lokalbaser ikke 
genererer vesentlig ulempe for de ansatte eller for pasientene.  Analysen viser høy risiko 
når det dreier seg om beredskap gjennom døgnet. 

Den gjennomgående tilbakemeldingen er at det brukes for lite ressurser på AAT med 
tanke på å heve beredskapen gjennom døgnet. 

Tilbud om en time første påfølgende virkedag - «11-timen» -  trekkes fram som positivt. 
Det er likevel langt unna et dekkende tilbud etter normalåpningstid. 

 

1.1 11-timen 
 

11-timen er en mulighet for legevaktene på Helgeland til å gi pasienten, etter egen 
vurdering, en time hos AAT påfølgende virkedag. Tilbudet blir administrert av ansatte på 
Døgnavdelingen på Mo. AAT-telefonen blir satt over til Døgnavdelingen kl. 15.30 hver 
dag. Ansatte ved Døgnavdelingen tar imot henvisningen og videreformidler denne til AAT 
base. 

Det må understrekes at få eller ingen AAT i Norge har såkalt 24/7 – det vil si AAT er 
bemannet på natt. 

 

2. Sammendrag av ROS-analysen 

 

 

2.1 Mål 
 
 
På spørsmål om AAT bidrar til kvalitet i det helhetlige pasienttilbudet sier analysen at 
AAT sikrer at pasienter på dagtid får et raskere tilbud og kan følges opp inntil de 
eventuelt kan gå inn i et ordinært poliklinisk tilbud. AAT gir økt kvalitet da ansatte har 
spesialisert kompetanse i krise-/akuttvurderinger. AAT gir en høy grad av 
likeverdighet i tilbudet på Helgeland såfremt hovedbasen innehar nødvendig 
spesialisert kompetanse.  
 
Anbefaling fra gruppen: 
Etablere vaktordning og utvide åpningstiden 
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2.2 Mål 
 
 

AAT skal ivareta behovet for aktiv hjemmebehandling. Vi har ikke tilstrekkelig 
tallmateriale for å konkludere på dette punktet. Alle pasienten får, og skal få, tilbud 
om hjemmebehandling 
 
Anbefaling fra gruppen: 
Teamene er organisert på en hensiktsmessig måte og bør videreføres i dagens 
format . 

 

2.3 Mål 
AAT møter allmennhelsetjenestens behov for akutte vurderinger og 
behandlingstilbud. 
Fastlegene melder at de får et langt mer tilgjengelig tilbud på dagtid enn tidligere. 
Det oppleves at AAT tar ansvar for pasienten etter henvendelse, og det er enkelt å få 
tilgang til lokale krise-/akuttsenger. 
 
Anbefaling fra gruppen: 

 
Sikre lik og enhetlig registrering av behandlingssted på tvers av teamene. 

       
 

 
 

2.4 Mål 
 
Tilbudet i AAT fører til færre tvangsinnleggelser. 
Tilbudet har etter oppstart ikke ført til redusert antall innleggelser på 
tvangsparagrafer. 
 
Anbefaling fra gruppen: 
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Vurdere å etablere lengre åpningstid og vaktberedskap. 
Fortsette å måle denne indikatoren og ha som mål at bruk av tvang skal reduseres. 
Denne indikatoren måles i dag via NLSH. 

 
       
 

3. Innledning og bakgrunn 

3.1  Offentlige dokumenter med føringer for akutteam 
 
 
«Du er kommet til rett sted» (2006) er en rapport fra Helsedirektoratet om Ambulante 
akuttjenester ved DPS. I rapporten refereres det til at St. prop. no 1 (2004-2005) uttrykker 
forventning om at det etableres ambulant akuttilbud på samtlige DPS innen utgangen av 
2008. Målsettinger er økt tilgjengelighet til spesialisthelsetjenesten, redusert press på 
sykehusnivået, mindre krenkende innleggelser i akuttavdeling og redusert bruk av tvang. 
 
I DPS-veilederen «Med blikket vendt mot kommunene og spesialiserte sykehusfunksjoner i 
ryggen» (2006) fremkommer det bl. a. forventning om tilgjengelige tjenester og rettferdig 
fordeling av disse, at man skal bygge opp under pasientens opplevelse av mestring og fokus 
på egne ressurser, LEON-prinsippet, frivillighet, kvalitet i tjenestene, samhandling, 
kontinuitet og brukermedvirkning. DPS skal være hovedveien inn i spesialisthelsetjenesten. 
Teamet bør disponere krisesenger i DPS. DPS bør også etablere felles inntaksmøte for 
vurdering av elektive søknader, «en dør inn». 
 
Nasjonal Strategigruppe II (2010a) gir følgende klare føringer som også departementet og 
RHF-ene har sluttet seg til: 

• Brukermedvirkning er en forutsetning og et bærende prinsipp i utviklingen av 
tjenestene. 

• Et viktig mål i en helhetlig behandling er at brukernes og pårørendes 
erfaringskunnskap er likeverdig med den helsefaglige kunnskapen. 

• DPS skal ha hovedansvaret for tilbudet innen psykisk helsevern for voksne. Veien inn 
og ut av psykisk helsevern skal gå via DPS. 

• Alle pasienthenvisninger om ø-hjelp bør gå til DPS innen utgangen av 2013. 
• Alle DPS skal ha akutt- og krisetjenester. Fra 2013 bør disse tjenestene ha utvidet 

åpningstid til 24/7, hele døgnet, hele året. 
• DPS bør etablere egne ambulante akutteam eller samarbeide med andre DPS eller 

sykehus der lokale tilpasninger tilsier dette. 
• De ambulante akutteamene skal tillegges en viktigere rolle enn i dag, i tråd med 

tilsvarende tilbud bl.a. i England (med gate keeper-rolle). 
• Det er en forutsetning at teamene bemannes med tilstrekkelig 

kompetanse/spesialistkompetanse til å ivareta en slik funksjon. 
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• Nasjonal Strategigruppe II sier at å gi akutt- og krisetilbud er en kjerneoppgave ved 
DPS, med vurdering i pasientens hjem, eventuelt annet oppholdssted (legevakt, 
fengsel m.m.) og behandling på spesialistnivå tilsvarende tilbud i akuttavdeling. 

 
Oppdragsdokument 2012 fra Helse- og omsorgsdepartementet 
I Oppdragsdokumentet vektlegges det at pasienter, brukere og pårørende skal ha innflytelse 
på utformingen av eget behandlingstilbud og virksomhetens tjenestetilbud. 
Under overskrifta psykisk helsevern står det spesifikt at omstillingen innen psykisk helsevern 
videreføres, slik at DPS blir prioritert og satt i stand til å ivareta allmennpsykiatriske 
funksjoner, herunder akuttfunksjoner gjennom døgnet.   
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3.2 Mandat for oppstart av AAT Helgeland 
 
«Alt er for alle på Helgeland» er en viktig føring for arbeidet. Det var stor oppslutning om 
denne føringen i møtene 5. og 6. januar 2012.   
 
 
Helgelandssykehuset skal tilby befolkningen likeverdig tilgang til helsehjelp av god kvalitet 
fra livets begynnelse til livets slutt. Foretaket skal i henhold til målsettingen i den nasjonale 
kvalitetsstrategien (2005-2015) tilby tjenester som er virkningsfulle, trygge og sikre, 
involverer brukerne og gir dem innflytelse, er samordnet og preget av kontinuitet. De skal 
også være tilgjengelig og rettferdig fordelt og utnytte ressursene på en god måte. 
For å sikre et kvalitativt godt og likeverdig tilbud innen psykisk helsevern er det er viktig å 
arbeide med omstilling og utvikling av psykisk helsevern. Oppmerksomheten rettes mot å 
oppgradere og gjøre DPS-ene på Helgeland i stand til å utføre de oppgavene som forventes, 
herunder ivareta akuttfunksjoner gjennom døgnet. Behandlingen skal flyttes fra mer 
døgnbasert behandling til mer poliklinisk dagbehandling, utadrettet, ambulant tjeneste og 
oppfølging.  
I omstillingsarbeidet ligger også en forventning om at målgrupper, funksjon og faglig innhold 
skal defineres enda tydeligere enn det som er gjort tidligere. Sykehusenes fremtidige rolle 
må sees i sammenheng med oppgraderingen av DPS-ene. Hvilke tilbud som er nødvendig å 
sentralisere må sees i sammenheng med hvilke oppgaver et godt utbygget DPS kan og bør 
ivareta. 
 
I styresak 29-2013 ble det besluttet å etablere ambulant akutt team (AAT) i 
Helgelandssykehuset. I styresaken står det at effekten av etableringen av AAT skal evalueres 
senest to år etter etablering og iverksetting av tilbudet. 
 
Det ble nedsatt egen arbeidsgruppe for evaluering av AAT: 
I ledermøtesak 84/2015 ble evalueringskriteriene vedtatt. Det ble også vedtatt at samme 
arbeidsgruppe skulle benyttes som arbeidsgruppe i delevalueringen. 
Perioden for evalueringen er 01.06.15 – 01.06.16.  
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3.3 Evaluering – tallresultat med kommentarer 
  
 

3.3.1 Antall henvisninger totalt 
 

761 
 
Tallene er heftet med usikkerhet på grunn av dårlig registrering i DIPS. Dårlig registrering 
skyldes flere ting: Problemer med oppretting av roller i DIPS slik at behandlere fikk både 
tilgang og rekvirentroller for å kunne registrere konsultasjoner. 
Noe uklare rutiner i begynnelsen for hvor henvisningene blir registrert. 
AAT sine egne tall er ført manuelt og vi mener disse gir et riktigere bilde av mengde 
henvisninger og hvor de ble henvist fra på Helgeland: 
 
 

Mo i Rana Mosjøen Sandnessjøen Brønnøysund.  
400 134 97 51 682 

   Totalt: 682 
 

 
Fastlegen er den desidert største bidragsyter av de som henviser, mens medisinsk avdeling 
og legevakt kommer som nr. 2. 
 
 
 
 

3.3.2 Antall innleggelser til Nordlandssykehusets akuttområde 
 
Innleggelser til akuttavdeling i Bodø har i sammenlikning mellom 2015 og 2016 gått ned fra 
208 til 188, likeledes har psykiatritransporter gått ned fra 134 til 119, altså en nedgang på  
19 %. 
Nedgangen kan skyldes etablering av AAT eller en kombinasjon av flere faktorer.   
 
 

3.3.3 Antall innleggelser i krise-/akuttsenger i egne avdelinger 
 

- DPS Mo i Rana (MiR): 80 
- DPS Mosjøen (Msj): 53 
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Samtidig med opprettelsen av AAT ble det besluttet å opprette krise-/akuttsenger i eget 
foretak. Det ble vedtatt at MSJ skulle ha fire senger og MiR skulle ha to senger. 
Registreringspraksis for innleggelser i og bruk av disse sengene har vært ulik i denne 
perioden. Dette er nå endret. Liggetid og beleggsprosent er dermed vanskelig å beregne, 
men beleggsprosenten har nok lenge vært under 50 %. 
 
 

3.3.4 AAT – antall konsultasjoner  
 
Det er vanskelig å konkludere bastant når det gjelder aktivitet i AAT 
Dette skyldes som tidligere beskrevet ulike registreringsrutiner, og likeledes vansker med 
roller i DIPS. Etter at det pasientadministrative systemet ble endret 28.02.16 ansees 
imidlertid mye av registreringsproblematikken som borte. 
 

- Direkte kontakt 
MiR: 721 
Msj: 143 
Ssj: 138 

 

3.3.5 Lengde på oppfølging av AAT 
 
Dato fra mottatt henvisning til dato for avslutning av kontakt. 
 
Tallene viser snitt målt på alle lokasjoner 
 
Pga. prosjekt med FIKS/HOS har vi  
1/6-15 – 29/2-16:         1/3-16 – 1/6-16: 
 
 12,6 9,3 
 
 
 
Det er vanskelig å dra noen bestemte konklusjoner, annet enn at tiden pasienten er i 
behandling er relativt kort og sannsynligvis innenfor intensjonene med kortidsvurdering og 
videreføring av pasienten til andre deler av helsevesenet, eller avslutning. 
 
 
 

 

AAT og tiltak videre - hvem henviser AAT til hvis behov? 
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1/6-15 – 29/2-16:   1/3-16 – 1/6-16: 

 
Ordinært avsluttet:      119    500  
Til annen avdeling/omsorgsnivå:        2        5  
Pasienten død:          2         4  
Til annen institusjon:         1        0 
Pasientønsket avbestilt:         1         2  
Ikke møtt – ingen beskjed:         0        1  
 
 
Tallene viser at de fleste blir avsluttet i AAT. Imidlertid er registreringen så lav på de andre at 
vi bør forsøke å gjøre denne registreringen bedre. 
 
 
 
 
 

3.3.6 Antall pasienter i hjemmebehandling 
 

- 22 pasienter à 33 kontakter merket med behandlet hjemme. 
 
- Pasientene tilbys hjemmebesøk, men mange ønsker å komme til AAT.  

 
Et utviklingsmål kan være å få til minimum ett hjemmebesøk for å danne seg et bilde av 
pasientens totale situasjon. 
 

 

 

3.3.7 Antall barn som pårørende 

 

- Det er registrert 98 barn som pårørende 
 
 

3.3.8 Antall henvendelser vedrørende pasienter under 18 år 
 

-    41 henvisninger på pasienter som er 18 år og yngre. 
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AAT er i hovedsak inne i saker dersom medisinsk avdeling eller intensivavdelingen har 
pasient inne. De bistår også BUP ved behov ved for eksempel tvangsinnleggelser. BUP har 
likevel hovedansvaret. 

 
 
 

3.3.9 Måling av responstid – tiden fra en sak blir meldt til den blir fulgt opp 
 
 

- Responstid lar seg ikke måle i DIPS. AAT har to inntaksmøter pr. dag for å ivareta 
responstiden som er sagt skal være fire timer.  

- Responstid er fra henvendelsen kommer inn til AAT til henviser har fått tilbakemelding 
fra AAT. 
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3.4 Kommentarer og anbefaling 
 
En av hovedintensjonene med ambulante tjenester er å møte pasienten i en atmosfære og 
på en arena der de er mest mulig trygge. Tilbudet skal tilrettelegges ut fra brukerens og de 
pårørendes premisser. Dette anses fortrinnsvis å være i pasientens eget hjem.  
Med det som utgangspunkt kan de se ut som vi enda ikke fullt ut benytter det potensialet 
som finnes, eller fullt ut legger denne typen behandlingsfilosofi til grunn for arbeidet.  
 
Beleggsprosenten i krise-/akuttsengene har hatt en fallende tendens.  Ved ytterligere 
styrking av AAT og/eller utvidet åpningstid kan dette endre seg.  Det er for tidlig å 
konkludere, men vi må se på utviklingen videre i dette. 
 
AAT mangler p.t. legespesialist og det har vært vanskelig å rekruttere, i likhet med øvrige 
deler av psykisk helsevern. Uten legespesialist kan vi heller ikke ha tilsatt lege i spesialisering. 
Det er nødvendig med spissing av oppgavene for å kalibrere AAT som et akutteam i 
spesialisthelsetjenesten. Tilbudet er ulikt i de forskjellige kommunene og det vil alltid være 
behov for klargjøring opp mot kommuner og poliklinikker når det gjelder oppgavefordeling. 
Hovedmålsettingen for AAT er at vi behandler de rette pasienter og bidrar til at pasienter 
med psykiske lidelser får et fullverdig lokalt tilbud. 
 
Det videre arbeidet med AAT vil derfor innebære økt satsing på: 
 

• Teamene i større grad arbeider ambulant  

• Bruken av krise-/akuttsenger i eget foretak 

• Samarbeidslinjer mot legevakt og psykiatrisk akuttavdeling blir styrket  

• Teamene blir ytterligere integrert i eget DPS  

• Tilbudet ivaretar pasienter som har behov for tjenester på spesialisthelsetjenestenivå  

• Teamene bidrar til å forebygge og forhindre innleggelser og reinnleggelser i 
psykiatrisk akuttavdeling når dette ikke er nødvendig.  

 

 

 

 

 

 

 

14 
 


	1. Innledning
	1.1 11-timen

	2. Sammendrag av ROS-analysen
	2.1 Mål
	2.2 Mål
	2.3 Mål
	2.4 Mål

	3. Innledning og bakgrunn
	3.1  Offentlige dokumenter med føringer for akutteam
	3.2 Mandat for oppstart av AAT Helgeland
	3.3 Evaluering – tallresultat med kommentarer
	3.3.1 Antall henvisninger totalt
	3.3.2 Antall innleggelser til Nordlandssykehusets akuttområde
	3.3.3 Antall innleggelser i krise-/akuttsenger i egne avdelinger
	3.3.4 AAT – antall konsultasjoner
	3.3.5 Lengde på oppfølging av AAT
	3.3.6 Antall pasienter i hjemmebehandling
	3.3.7 Antall barn som pårørende
	- Det er registrert 98 barn som pårørende

	3.3.8 Antall henvendelser vedrørende pasienter under 18 år
	3.3.9 Måling av responstid – tiden fra en sak blir meldt til den blir fulgt opp

	3.4 Kommentarer og anbefaling


