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Forord
Arbeidsgruppen for Ambulant Akutteam leverte fra seg rapport med forslag til modell AAT
jfr. Rapport av 01.07.2012. I etterkant har prosjektleder kommet med eget forslag til modell
AAT. Arbeidsgruppen fikk nytt mandat fra adm.dir for å sammenligne begge modellene.
Arbeidsgruppen startet sitt arbeid 05.12.2012.
Et ambulant akutteam skal være spesialisert tverrfaglig team som skal vurdere pasienter for
akuttinnleggelser og kunne gi intensiv hjemmebehandling som alternativ til innleggelse.
”Alt er til for alle på Helgeland”, helhet, rask hjelp og brukermedvirkning har vært førende for
arbeidet i arbeidsgruppen.
Dette innebærer at ambulant akutteam på DPS nivå i Helgelandssykehuset skal vurdere alle
potensielle innleggelser til døgnplass i Psykiatrisk sykehus. Det vil si inneha
portvaktfunksjonen for alle innleggelser i sykehusavdelinger.
Ambulant akutteam skal ha rask reaksjonstid, ha høy grad av tilgjengelighet, ha høy
tverrfaglig kompetanse. Ambulant akutteam skal være et reelt og troverdig alternativ til
innleggelse. Ambulant akutteam skal jobbe med pasienten til akuttfasen er over og denne kan
overføres til annen relevant tjeneste, oftest innen 4-6 uker. Ambulant akutteam skal også
kunne muliggjøre tidlig utskriving av pasienter innlagt i sykehusavdelinger.
Ikke bare sykehuset, men også kommunene vil påvirkes av etablering av Ambulant akutteam i
Helgelandssykehuset. Teamet skal også kunne koble inn kommunene på et tidlig tidspunkt og
her vil samhandling med 1.linjen bli en viktig oppgave.
Lokal implementering. Alle ledd må ønske akutteamet velkommen for at dette skal fungere.
Implementering av akutteamet vil ha innvirkning på hele akuttkjeden. Sikring både av
hvordan akutteamet arbeider, og samspillet med andre aktører i akuttjenestene fremheves av
arbeidsgruppen som et viktig lederansvar i etablering.
Vi håper akuttgruppens bidrag kommer til nytte i den videre arbeidsprosess i etablering av
Ambulant akutteam i Helgelandsykehuset.
Wenche Strøm Nordnes, leder av arbeidsgruppen AAT Helgeland.
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Sammendrag/konklusjon
Arbeidsgruppen kommer med en enstemmig anbefaling for etablering av ATT, med en
hovedbase lokalisert DPS Rana og samtidig etablering av distriktsbaser i DPS Mosjøen, DPS
Ytre Helgeland lokalisert i Sandnessjøen og i Brønnøysund. Arbeidsgruppen er også enig i at
det skal være en autonom enhet med egen leder.
Det presiseres i arbeidsgruppens forslag at det skal være en hovedbase/portvakt med utvidet
åpningstid, distriktsbasene jobber dagtid på oppdrag fra og er faglig underlagt hovedbasen.
Det skal være ett telefonnummer til hovedbasen AAT Helgeland som skal koordinere videre
behandlingstiltak for pasienten.
Det er svært krevende å etablere et nytt tjenestetilbud i form av akutt krise- og
hjemmebehandling på spesialisthelsetjenestenivå. Det krever kompetanseoppbygging,
samarbeid og utstrakt samhandling med alle nivå i behandlingskjeden.
Vi fraråder å starte eget pilotprosjekt i Rana, da oppstart av et tilbud som kun dekker Rana
sykehusområde, ikke vil være i tråd med ”Alt er til for alle på Helgeland”.
Det vil være mulig å inkludere Barne- og ungdomspsykiatrien ved et senere tidspunkt.
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Svar på bestilling til arbeidsgruppen for akutt- og krisetjenestenester for voksne,
herunder å etablere ambulant akutteam (ATT) med hjemmebehandling på Helgeland.
Det har vært avholdt 3 møter i arbeidsgruppen.
Arbeidsgruppen har bestått av:
Leder Wenche Strøm Nordnes
Psykiater Guri Hoff Hansen
Psykiater Claus Stærkær
Ansattrepresentant Eirik Holand
Avd.leder Ole-Konrad Thomassen
Avd.leder Tor-Petter Forbergskog
Avd.leder Elin Anita Pettersen.
Arbeidsgruppen har tatt en gjennomgang, vurdering og sammenligning av de to forslagene
som foreligger.
1. Arbeidsgruppens forslag til modell, jf. Rapport av 1. juli 2012-12-12
2. Prosjektleders forslag til modell, av 27. oktober 2012
Ved gjennomgang av modellene kommer det tydelig frem likheten mellom modellene. Begge
modellene bygger på de samme faglige prinsippene. Det som skiller dem er etableringen av
distriktsbasene som gjør at arbeidsgruppens modell vil gi et tilbud til hele Helgeland og
ivareta prinsippet om at ”Alt er til for alle på Helgeland”. Prosjektleders anbefaling er en
hovedbase lokalisert til DPS Rana og vil kun gi tilbud til opptaksområdet for Rana sykehus.
Det presiseres i arbeidsgruppens forslag at det skal være en hovedbase/portvakt,
distriktsbasene jobber på oppdrag fra og er faglig underlagt hovedbasen. Det skal
være ett telefonnummer til AAT Helgeland.

Etableringen av distriktsbasene vil utgjøre en liten kostnad av de totale utgiftene ved
etablering av AAT. Omgjøring av lokale stillinger vil ha stor betydning. Det vil være svært
gunstig for samarbeidet innen Psykisk helsevern for voksne på hele Helgeland som vil gi en
kvalitetssikring av tilbudet og et samordnet tilbud til befolkningen på Helgeland.
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I tråd med mandatet har vi gjort en gjennomgang, vurdering og sammenligning av de to
modellene opp mot de angitte kriterier i mandatet:
AAT med base ved hvert DPS

Prosjektleder – pilot AAT

Målgruppe er sammenfallende i begge
rapporter

Målgruppe er sammenfallende i begge
rapporter

Antall pasienter - 60 000

Antall pasienter – 25 000

Antall henvendelser >800

Antall henvendelser >363

Portvakt/Akuttvurdering/hjemmebehandling Portvakt/Akuttvurdering/ hjemmebehandling
i hele Helgeland
til pilotområde DPS Rana
Pasientfaglig/ medisinskfaglig / ansvar
ligger i hovedbase
• Åpningstid hovedbase: 0800-2200
(20), i helger 12-20

Pasientfaglig/medisinskfaglig/ ansvar ligger i
AAT
• Åpningstid 0800-2200 (20), i helger
12-20

• Hovedbase er porten inn og ut

• AAT er porten inn og ut

• Bemanning hovedbase: 50 %
psykiater, 1 årsverk psykolog, 6
årsverk spes. høgskoleutd.

• Bemanning: 50 % psykiater, 1 årsverk
psykolog, 2-3 årsverk spes.
høgskoleutd.

• Bemanning baser ved DPS:2-3 spes.
høgskoleutdann.
• 1 bil på hver distriktsbase
24/7 ivaretagelse: Ett telefonnummer
inn, etter stengetid overtar
Døgnavdelingen der hovedbasen er
lokalisert.

• 1 bil?
24/7 ivaretagelse: Ett telefonnummer inn,
etter stengetid overtar Døgnavdelingen, Mo i
Rana

Det skal være ett telefonnummer inn til hovedbasen AAT, DPS Mo i Rana.
Åpningstid hovedbase hverdager kl. 08.00 – 22.00 (20.00). Helg 12.00 – 20.00. Etter
stengetid overtar Døgnavdelingen Mo i Rana telefonhenvendelser til AAT, som
videreformidler henvendelser til AAT’s hovedbase påfølgende dag.
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•

Definere målgruppe og antall pasienter som vil ha behov for hjelp og behandling
av AAT.

Vi har i dag usikre tall på antall akutthenvendelser til DPS på Helgeland.
DPS Rana hadde 363 henvendelser på akuttelefon i 2011. DPS Mosjøen har hittil i år hatt 147
henvendelser på akutt telefon. Hvis vi stipulerer samme antall akutthenvendelse forholdsvis
på ytre Helgeland vil det utgjøre ca 800 henvendelser, og alle disse henvendelsene har
kommet på dagtid.
Erfaringer viser at opprettelse av nye tilbud genererer øket etterspørsel, derfor kan
vi anta at behovet vil øke.
Når man sammenligner modellene vil målgruppe være lik, men antall pasienter vil være ulikt.
Prosjektleders modell vil gi tilbud til færre pasienter, det vil ikke være mulig å drive
hjemmebehandling på midtre og ytre Helgeland og andre områder som ligger mer enn 4 timer
reisetid fra Rana DPS. ”Alt er til for alle på Helgeland” vil ikke bli ivaretatt med
prosjektleders modell.

•

Definere AAT`s oppgaver, herunder faglig innhold og medisinskfaglig ansvar

Portvaktfunksjon, hjemmebehandling og akuttvurdering er i prinsippet likt for modellene,
men prosjektleders modell vil ikke gi dette tilbudet til hele Helgeland.
Medisinskfaglig ansvar dekkes av spesialist tilsatt i hovedbasen i begge modeller.
For begge modellene anbefales det å etablere en vaktordning med psykiater evt
psykologspesialist i bakvakt. Etablering av en slik vaktordning er utfordrende på grunn av
dagens begrensede psykiaterdekning, men dette vil gjelde for begge modellene.
Det vil være behov for bakvakt/vaktordning også i forhold til døgnavdelingene på Helgeland,
særlig når disse avdelingene i større grad skal ta i mot kriseinnleggelser.
Personal- og faglig ansvar bør ligge i AAT både for ansatte i hovedbase og distriktsbasene.
Arbeidsgruppen foreslår at behandlere i AAT kan delta i oppfølging av pasienter som er
innlagt i kriseseng i døgnavdeling.

•

Definere (beskrive) sammensetning av team, samt hvordan krav til bemanning og
kompetanse ift sentrale føringer skal ivaretas

Vi foreslår følgende sammensetning og bemanning på Helgeland.
Antall stillinger hovedbasen inkl avdelingsleder:
50% Psykiater
1 årsverk psykolog
6 årsverk høgskole i turnus
Distriktsbaser:
Mosjøen:
3 årsverk høgskolestillinger dagtid
Sandnessjøen:
6

2 årsverk høgskolestillinger dagtid
Brønnøysund:
2 årsverk høgskolestillinger dagtid
Høgskolestillinger bør sammensettes tverrfaglig. Dette er nærmere spesifisert i
arbeidsgruppens forslag til modell jf. Rapport 1. juli 2012.

Vi anser det som viktig at AAT Helgeland blir organisert som en autonom spesialisert
enhet med egen leder og personell.

•

Anslå forventet effekt av etablering av AAT. Dette spesielt i forhold til forventet
reduksjon i døgnavdeling ved Nordlandssykehuset, samt reduksjon av bruk egne
DPS senger.

Arbeidsgruppas forslag vil nå ut til et større område, og effekten antas derfor å bli større.
Målet ved å etablere AAT er å gi et bedre kvalitativt akuttilbud for pasienter i
Helgelandssykehuset for dermed å kunne redusere akuttinnleggelser/innleggelser
DPS senger med ca 25%.
Primærhelsetjenesten skal få lettere kontakt med spesialisthelsetjenesten. Det antas å være en
del mørketall i dag ved at personer som har behov for behandling i psykiatrien ikke oppsøker
eller klarer å nyttiggjøre seg dagens behandlingstilbud, dette vil medføre at DPS totalt kan
oppleve øket etterspørsel av tjenester.
Det er vanskelig å angi en eventuell nedgang i bruk av egne DPS senger. Helgeland har
allerede i dag lite senger på DPS nivå (Samdatarappport). Etablering av AAT forutsetter
etablering av flere krisesenger ved DPS (2 på hver døgnavdeling DPS), det innebærer en
omdefinering av dagens sengetall. Det er viktig å gradvis evaluere bruken og behovet for egne
DPS senger. Det anbefales ikke å redusere sengetallet før AAT er etablert.
Erfaringer viser at det vil ta tid å etablere et nytt tjenestetilbud.

•

Kostnadsberegne de ulike modellene

I forslaget fra prosjektleder er det angitt en kostnad på 7 millioner, det er foreslått en
åpningstid fra kl 08.00 – 22.00 på hverdager og 12.00 til 20.00 i helger og høytider. Det er
ikke mulig å etablere turnusarbeid med den bemanning som er foreslått i prosjektleders
modell, og åpningstider for AAT i dette forslaget er urealistisk.
Prosjektleders modell er en pilot og vil gi et tilbud til opptaksområdet for DPS Rana. Dersom
hele Helgelandssykehuset skal dekkes etter samme modell kan utgiftene ganges med 3 noe
som vil bli en svært kostbar tjeneste.
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Arbeidsgruppens forslag er tenkt å løse utfordringen med å etablere AAT ved alle DPS på en
mest økonomisk måte. Differansen i utgiftene ved disse modellene, er etableringen av
distriktsbasene.
Åpningstid for distriktsbasene 08.00 – 15.30.

Det eksisterer allerede i dag stillinger ved DPS som er knyttet opp mot somatiske avdelinger.
Det vurderes at disse vil være en naturlig del av et AAT. Det er også ansatte som i dag
arbeider mye ambulant og samarbeider med kommunene. Arbeidsgruppen vurderer at det
derfor kan finnes personale som kan omdisponeres ved alle fire DPS.
Vi foreslår at hovedbasen legges til Mo i Rana med distriktsbaser i Brønnøysund og
Sandnessjøen bemannet med 2 personer på hvert sted. Mosjøen vil ha behov for 3
stillinger i distriktsbasen.
De ekstra utgiftene ved arbeidsgruppens forslag vil være 3,5 mill, men man har da ikke tatt
med mulighet for å omdisponere stillinger internt i DPS, som i tilfelle ikke vil utløse økte
lønnsutgifter.
Økonomi
Antall stillinger hovedbasen:
50% Psykiater (700 000)
1 årsverk psykolog (700 000)
6 årsverk høgskole i turnus (3,5 mill.)
Distriktsbaser:
Mosjøen:
3 årsverk høgskolestillinger dagtid (1,5 mill.)
Sandnessjøen:
2 årsverk høgskolestillinger dagtid (1 mill.)
Brønnøysund:
2 årsverk høgskolestillinger dagtid (1 mill.)
Totalt:
8,5 millioner
Omdisponering av eksisterende stillinger i poliklinikkene må vurderes, og vil kunne redusere
nye årsverk og de totale kostnadene.
I tillegg kommer utgifter til kompetanseheving og driftskostnader.
A, Årsverk i teamene 15,5 årsverk x kr. 550 000
kr. 8 525 000
( Dette er inkl. omdisponerte stillinger. Det vil si utgifter som allerede er i budsjettene)
B, Opplæring, for ansatte på døgn, felles og for hvert team
kr. 300 000
C, Lokal bakvaktsordning (må vurderes på sikt)
kr. 1 100 000
D, Biler 4 stk
kr. 350 000
E, Oppkobling, videokonferanse, ruting, laptop, mobiltlf m.m
kr. 350 000
F, Driftskostnader, telefon, reising m.m.
kr. 300 000
Totalt:

kr 10 925 000
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Driftsutgiftene vil være lik prosjektleders modell og arbeidsgruppen sin modell.

•

Beskrive fremdriftsplan for etablering at AAT.

20.12.2012

Arbeidsgruppe AAT

Januar 2013
Februar 2013

Avd.sjef

Mars/april 2013

Avd.leder, AAT/avd.sjef

Mai-August 2013

Planleggingsfase internt med
AAT personell inkl
nøkkelpersonell ved andre
DPS,ene som er tilknyttet
AAT – samt opplæring i
akuttvurderinger –
krisehåndtering –
hjemmebehandling – lovverk
osv
AAT oppstart/iverksettes
Ambulant akuttjeneste i
psykiatri på Helgeland

Innen 1.september 2013

Overleverer anbefaling på
mandatet til Adm.dir Per M
Knutsen
Modell for AAT Helgeland
vedtas.
Utlysning av avd.leder,
overlege, psykologst AAT
samarbeid med de andre DPS
om nøkkelpersonell tilknyttet
AAT
Utlysning av resterende
stillinger (kan evt vurderes å
utlyses i febr sammen med de
andre st)
Informasjon ut til alle fastleger
og
samarbeidspartnere/kommuner
på Helgeland og NLSH.

. Ved etablering av AAT er det helt nødvendig å ha tilknyttet spesialist/psykiater ved
oppstart.
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•

Risikovurdere implementeringen av de to modellene

Risikofaktorer

Pilot

Arbeidsgruppen

Modellen vil føre til en mindre hensiktsmessig økonomisk
ressursutnyttelse i spesialisthelsetjenesten
Modellen vil kunne føre til lavere kvalitet på tjenestene
utført av spesialisthelsetjenesten
Modellen vil kunne bidra til lavere grad av trygghet for
brukeren
Etablering av en slik modell vil føre til mindre tilgjengelig
psykiater og psykologressurs i de øvrige tilbudene
Etablering av modellen vil ikke føre til reduksjon i bruk av
akuttsenger
Modellen vil ikke innfri «alt for alle på Helgeland»
Modellen vil ikke kunne ha tilstrekkelig spisset
kompetanse på akutt og krisesaker
Modellen vil ikke klare å ivareta behovet for aktiv
hjemmebehandling
Modellen vil ikke klare å innfri tilstrekkelig rask
responstid (max fire timer)
Modellen møter ikke behovet til fastlegene
Modellen vil ikke gi redusert bruk av DPS-senger
Modellen vil kunne gå over i tilbudet som
primærhelsetjenesten skal yte
Modellen vil by på organisatoriske utfordringer med tanke
på dagens organisasjonsstruktur
Det vil være vanskelig å rekruttere spesialisert kompetanse
til modellen
Modellen vil ikke møte kravet om 24/7 beredskap
Modellen kan føre til at pasienter for et kvalitativt
dårligere tilbud enn i dag

Vi vurderer at arbeidsgruppens modell er et kvalitativt bedre tilbud, men det vil alltid være
usikkerhet knyttet til effekten av tilbudet.
Arbeidsgruppens modell gir større mulighet for et tilbud til hele Helgeland, men har en
organisatorisk utfordring. Dette kan løses med tydelig forankring på alle ledernivå.
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