
 

                     Side 1 av 2 

Styresak 127/2017: Akutt-tilbud innen psykisk helsevern, inkludert akutt 
ambulant team (AAT) i Helgelandssykehuset - oppfølging av styresak 22/2017 
 
 
Møtedato: 12.12.2017 
Møtested: Mo i Rana, Scandic Meyergården 
 
 
Formål: 
Orientere styret om status jfr. sak 22/2017: Akutt-tilbud innen psykisk helsevern, inkludert 
akutt ambulant team (AAT) i Helgelandssykehuset, vedtakspunkt 4: Styret ber om ny 
orientering i saken etter 2. tertial 2017.  
 
Bakgrunn: 
Det er et mål at Helgelandssykehuset skal utrustes på en slik måte at foretaket kan ta ansvar for 
gode akuttjenester gjennom døgnet.  Etablering av gode, heldøgns akuttjenester består i grove 
trekk av tre ulike elementer: Ambulant akutteam med utvidet åpningstid, vaktberedskap og 
transport av psykisk syke pasienter. 
 
Ambulant akutteam har ikke hatt tilsatt fast overlege/psykiater i teamet siden oktober 2016, i 
tillegg gikk tilsatt lege i spesialisering over i ny stilling som ledd i sitt spesialiseringsforløp.  Det 
er nå tilsatt lege tilsvarende 50 % i AAT.  Det er også leid inn overlege i lokal døgnavdeling som 
også bistår AAT ved behov.  
 
Det har vært høyt sykefravær i hovedbasen hele året, men pr. oktober er det lavere enn resten 
av året med unntak av februar. Eventuelt sykefravær i lokalbasene fremkommer i den enkelte 
avdelings sykefraværstall. Sykefraværet har gjort det vanskelig å utvikle tilbudet i den grad vi 
hadde ønsket. Økt andel hjemmebehandling er fortsatt en målsetting, i likhet med utvidet 
åpningstid.  Pr. november i år har antall heldøgns-innleggelser i Nordlandssykehuset økt fra 166 
til 172 sammenlignet med samme tidsrom i fjor.  For første halvdel 2017 var det færre enn 
tilsvarende periode i 2016, dette har så økt i siste halvdel 2017.  Dette kan ha sammenheng 
med blant annet mangel på fast overlege i AAT, men det er vanskelig å trekke sikre 
konklusjoner da det alltid vil være variasjoner og det er relativt få pasienter det dreier seg om.  
AAT har vært opptatt av å tilby hjemmebehandling der det er mulig, men i en situasjon med 
mye fravær har dette vært vanskelig å prioritere. 
 
Helgelandssykehuset har etablert sivil psykiatrisk følgeteam i Brønnøysund som fra den 15. 
november kan følge psykiatriske pasienter med ambulansefly. 19 personer har gjennomgått 
opplæring og står på tilkallingsliste ved behov. Utgiftene knyttet til dette er på ca. 350.000 
kroner. Flytransport har i liten grad vært benyttet i Helgelandssykehuset. Psykiatritransporter 
med ambulanse til Bodø svekker akuttberedskapen på Helgeland da ambulanser blir borte fra 
eget distrikt i lange perioder.    
Vi ønsker å etablere psykiatriske følgeteam også i Rana, Vefsn og Sandnessjøen. I tillegg er det 
behov for å etablere «psykiatriske venterom» i alle fire områder. Det vil ivareta pasienten i 
trygge omgivelser mens han/hun venter på flytransport. Dette er ikke ferdig utredet. Praktisk 
organisering, gjennomføring og kostnadsberegning vil bli avklart gjennom utredningsarbeidet. 
En aktuell modell er et psykiatrisk følgeteam også kan bistå mens man venter på transport, og 
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at tilbudet etableres i eksisterende bygg med mulighet for sambruk der dette lar seg gjøre.  Det 
er naturlig å utvikle dette i et samarbeid med kommunene.  
 
Etablering av vaktberedskap har vært et prioritert arbeidsområde. En arbeidsgruppe satt 
sammen av personell fra Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset har hatt dette som 
oppgave, men det har tatt lengre tid enn ønsket. Det kan forklares med at Helgelandssykehuset 
mangler et eget øyeblikkelig-hjelp tilbud. I hele landet er det bare Finnmark som er i en 
liknende situasjon. Vi mangler en eksisterende vaktstruktur knyttet til egen akuttavdeling. 
Helgelandssykehuset må derfor bygge opp et eget tilbud der vi ikke kan tenke vaktberedskap 
med lignende drift.  Av den grunn må vi også ta særlige hensyn til hvilket ansvar som skal 
ivaretas og hvordan vi best kan sikre dette.   
 
Vi utreder to mulig modeller:  

 Leger og psykologer i forvakt  

 AAT i forvakt  
 
Psykiatere vil være bakvakt i begge modellene.  Bakvaktene vil gjøre bruk av erfaringene knyttet 
til «Desentralisert vaktsamarbeid ved hjelp av video» (DeVaVi) som er prøvd ut med godt 
resultat i UNN. På denne måten kan vi nyttiggjøre oss alle psykiaterne i Helgelandssykehuset, 
uavhengig av bosted. Flere foretak har en løsning med AAT i forvakt.  AAT er da bemannet med 
personell fra høyskolegruppen og leger, samt psykologer i noen tilfeller. En modell med leger og 
psykologer i forvakt vil bety mindre bruk av bakvakten da disse har en annen kompetanse og 
kan ta mer selvstendige avgjørelser enn personell i høyskolegruppen. Ved å inkludere 
psykologene i ordningen drar vi nytte av kompetanse som vanligvis ikke blir benyttet i 
vaktsammenheng.   
 
I prosessen med implementering av vaktberedskap vil det være naturlig å gå gjennom de ulike 
ordningene knyttet til akuttforløpene i psykisk helsevern for å sikre at de blir helhetlige og 
sammenhengende.   
 
 
 
Vedtaksforslag: 
Styret tar saken til orientering. 
 
Fred A. Mürer 
Konst. Administrerende direktør 
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