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1. INNLEDNING 
 
Utvikling av tilbudet til mennesker med psykiske lidelser er gjennom Opptrappingsplanen for 
psykisk helse 1999-2006 et nasjonalt satsningsområde.  
 
De tre fylkeskommunene i helseregionen utarbeidet i 2000 lokale planer for hvordan tilbudet 
både til barn og voksne skal utbygges og utvikles i planperioden med bakgrunn i de føringene 
som er lagt i opptrappingsplanen. Planene er behandlet av Helsedepartementet. 
 
Helse Vest RHF og helseforetakene har i utgangspunktet lagt disse planene til grunn og 
midler til opptrapping er prioritert i tråd med føringer i planene.  
 
Med utgangspunkt i den nye foretaksstruktur og den utvikling som har funnet sted de siste 
årene, er det behov for å foreta en oppdatering og lage en samlet plan som viser hvordan 
regionen og det enkelte helseforetak vil utvikle tjenestetilbudet med utgangspunkt i de 
nasjonale føringene. 
 
Med utgangspunkt i dagens situasjon ble en prosjektgruppe bedt om å vurdere og fremme 
forslag til løsning av følgende problemstillinger: 
 

 Hvordan bør vi dimensjonere og innrette tjenestetilbudet til barn og unge for å nå 
målet om 5 % dekning – herunder produktivitetsmål, avveining mellom døgntilbud, 
dagtilbud, poliklinikk, ambulant virksomhet og veiledning overfor annet personell  

 
 Omstrukturering av voksenpsykiatrien med vekt på å utvikle en DPS struktur – 

herunder arbeidsdeling mellom sykehus, DPS og private spesialister, organisering av 
akuttfunksjonene, arbeidsformer/produktivitet innen voksenpsykiatrien og behov for å 
utvikle mer polikliniske og ambulante arbeidsformer.  

 
 Kompetanseutvikling – herunder oppfølging av forslag i regional helseplan om 

kompetansesenter/nettverk og forskning og utvikling.   
 

 Kvalitetssikring – herunder om faglige retningslinjer/behandlingsprotokoller kan 
nyttes som kvalitetssikring i en desentralisert og spredt tjeneste.  

 
 Hvordan vil fremtidig behandlingspraksis utvikle seg, jfr horizon scanning. 

 
Planen skal vise hvordan det kan utvikles et likeverdig tilbud i helseregionen i tråd med 
intensjonene i opptrappingsplanen. 
 
I tillegg til punktene ovenfor har prosjektgruppen behandlet følgende temaer: 
 samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten 
 forebyggende arbeid 
 brukermedvirkning 
 normtall for dimensjonering av tjenestene 
 
Når det gjelder utvikling av fremtidig behandlingspraksis, horizon scanning, har gruppen ikke 
gått inn på dette. Det forutsettes å inngå i et fellesarbeid med eksterne instanser. 
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Det understrekes at normtallene som prosjektgruppen har kommet fram til er veiledende. 
Normene er tenkt å fungere som hjelpemiddel for helseforetakene i arbeidet med å 
dimensjonere og utvikle tjenestene i tråd med målene i opptrappingsplanen. Normtallene skal 
ikke oppfattes som et mål eller et krav til tjenestene, og det må være rom for lokale 
variasjoner.  
 
Planen er første helhetlige gjennomgang av det psykiske helsevernet i regionen. Det er derfor 
lagt en del vekt på beskrivelse av status for tjenestetilbudet. Ved rullering av planen bør det 
legges større vekt på å finne gode løsninger på faglige utfordringer. 
 
Prosjektgruppen har bestått av: 
 
 Helse Stavanger:   Jan Olav Johannessen og Gro Peck 
 Helse Fonna:  Ingerid Paulsen/Anne Lise Kvalevaag og Nina Wold 
 Helse Bergen:  Geir Lien og Kjell Håland 
 Helse Førde:  Camilla Voss og Trond Aarre 
 Tillitsvalgt:  Synnøve Solbakken (NKF/NHS) 
 Brukerrepr:  Erling Jahn, Mental Helse Norge 
 Private:   Signe Nijkamp NKS Jæren DPS og Are Blomhoff, Hospitalet 

    Betanien 
 Helse Vest:  Hans Stenby (leder av arbeidsgruppen) og Hilde Rudlang 
 
Prosjektet er forankret i styringsdokument til helseforetakene for 2003.  
 

2. OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE 1999-2006 
 
Som oppfølging av St meld nr 25 (1996-97) Åpenhet og helhet (psykiatrimeldingen), ba 
Stortinget Regjeringen snarest fremme forslag om en forpliktende handlingsplan for 
psykiatrien, herunder en økonomisk forpliktende opptrappingsplan.  
 
Problemene i det psykiske helsevernet ble i stortingsmeldingen oppsummert slik: 
 

Pasientene får ikke all den hjelp de trenger, personellet føler ikke at de får gjort en god 
nok jobb, og myndighetene makter ikke å gi befolkningen et fullverdig tilbud. 

 
I St prp nr 63 (1997-98) la Regjeringen frem forslag til en 8-årig opptrappingsplan, 
Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006. 
 
Opptrappingsplanen la opp til å styrke alle ledd i tiltakskjeden og skape et helhetlig og 
sammenhengende behandlingsnettverk der brukerperspektivet hele tiden skal stå i fokus. 
Planen skulle legge til rette for en planmessig utbygging av tilbudet til personer med psykiske 
lidelser. 
 
Målet er å fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv. 
 
Planen forutsetter: 
 
 en kvantitativ og kvalitativ styrking og omstrukturering av døgntilbudet i 

voksenpsykiatrien 
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 1185 nye døgnplasser for aktiv behandling (160 nye sykehusplasser til personer som 
dømmes til psykiatrisk behandling, resten i DPS-er) 

 220 000 flere polikliniske behandlinger/konsultasjoner (en økning på 50 %) 
 50 % flere privatpraktiserende psykiatere og psykologer med driftsavtale 
 90 000 flere dagopphold ved de distriktspsykiatriske sentrene (en økning på 50 %) 
 styrking av tilbudet til grupper med særlige behov (bl.a. rusmisbrukere med psykiske 

lidelser, flyktninger og asylsøkere, psykisk utviklingshemmede og døve), til personer i 
den samiske befolkningen med psykiske lidelser 

 205 flere døgnplasser til ungdom og omgjøring av behandlingshjem til klinikker med mer 
aktiv behandling 

 265 flere dagplasser for barn og unge 
 400 flere fagpersoner til poliklinisk virksomhet. (Medregnet 50 % økning av 

produktiviteten i poliklinikkene gir dette rom for 166 % flere konsultasjoner.) 
 støtte til bruker- og pårørendeorganisasjoner 
 støtte til brukerrettede tiltak og informasjonsvirksomhet 
 
Det er i planen forutsatt at det skal investeres for ca 6,3 mrd. kr i planperioden og at 
driftsutgiftene gradvis skal økes til et nivå som reelt ligger ca 4,6 mrd. kr over utgiftsnivået i 
1998. Dette omfatter tiltak både på kommunalt og fylkeskommunalt/helseforetaksnivå. 
 
I spesialisthelsetjenesten er driftsnivået forutsatt å øke med ca 2,1 mrd. kr fra 1998 til 2006. 
Økningen i perioden 1998-2003 er på 29 % av dette måltallet korrigert for prisstigning. 
 
Investeringer i spesialisthelsetjenesten er beregnet til ca 2,9 mrd kr i voksenpsykiatrien og 0,9 
mrd i barne- og ungdomspsykiatrien. Det gjenstående investeringsvolum fra og med 2002 er 
ca 3,5 mrd kr (2002 kr).  Det er foretatt en prioritering av prosjekter i hver helseregion innen 
denne rammen. De aktuelle prosjektene i Helseregion Vest summerer seg til ca 650 mill. kr. 
 
Hele investeringstilskuddet legges fra 2003 inn i basisbevilgningen til de regionale 
helseforetakene. 
 
I St.prp. nr. 1 (2003-2004) er det foreslått å forlenge opptrappingsplanens periode med 2 år.  
 
 

3. AKTIVITETS OG STYRINGSDATA 2002 
 
Framstillingen er basert på Samdata psykisk helsevern for 2002. Alle befolkningstall i planen 
gjelder pr 01.01.03, jf vedlegg. 
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3.1 BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI 

 
Innsatsfaktorer 

Tabell 3.1: Personell i helseforetakene i psykisk helsevern for barn og unge i 2002 (årsverk 
ved årets slutt). 

 
 Psyk-

iatere 
Andre 
leger 

Psyko-
loger 

Sosio-
nomer 

Terapipers 
m/høgskoleutd 

Terapipers 
u/høgskoleutd 

Annet 
pers 

Personell 
totalt 

Helse 
Stavanger 

7,0 16,0 32,6 16,4 74,5 11,7 17,3 175,5 

Helse 
Fonna 

3,2 4,1 12,9 8,7 23,3 4,4 8,0 64,6 

Helse 
Bergen 

9,5 5,3 52,8 13,6 95,5 0,0 31,3 207,9 

Helse 
Førde 

1,6 1,2 16,3 9,5 9,5 0,0 7,5 45,5 

Betanien 
(privat) 

2,0 1,0 6,0 2,0 3,0 0,0 2,0 16,0 

         
Helse 
Vest 
totalt 

23,3 
(5 %) 

27,6 
(5 %) 

120,6 
(24 %) 

50,2 
(10 %) 

205,8 
(40 %) 

16,1 
(3 %) 

66,0 
(13 %) 

509,5 
(100 %) 

Landet 
Totalt 

112,8 
(4 %) 

114,7 
(4 %) 

541,0 
(19 %) 

315,2 
(11 %) 

1 210,9 
( 42 %) 

122,5 
(4 %) 

465,5 
(16 %) 

2 882,4 
(100 %) 

Basert på Samdata tabell 9.3 
 
Tabell 3.1 viser at fordelingen av personell på de ulike faggruppene i Helse Vest i stor grad 
samsvarer med landet for øvrig. Helse Vest har imidlertid en noe høyere andel av psykiatere, 
leger og psykologer og en noe lavere andel sosionomer, terapipersonell med 
høgskoleutdanning, terapipersonell uten høgskoleutdanning og annet personell.  
 

Tabell 3.2: Antall fagårsverk i poliklinisk virksomhet for barn og unge, totalt og pr 1000 
innbyggere 0 – 17 år. 2002 

 
 Antall 

fagårsverk 
2001 

Antall 
fagårsverk 

2002 

Antall fagårsverk pr 
1000 innbyggere 

0 – 17 år. 2002 
Helse Stavanger* 41,7 60,8 0,78 
Helse Fonna 25,0 31,3 0,74 
Helse Bergen  
Betanien (privat) 

67,9 
11,0 

72,6 
12,9 

0,93 

Helse Førde 29,5 31,7 1,18 
    
Helse Vest totalt 175,0 205,7 0,86 
Landet totalt 946,5 1 055,4 0,98 
Basert på Samdata tabell 9.11 
* Tallene for Helse Stavanger er basert på korrigerte tall for 2001 og 2002, jf. SINTEF Notat 10.12.03. Det er 
ikke tatt hensyn til korrigerte tall for Helse Stavanger i totaltallene for Helse Vest. 
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Tabell 3.2 viser en økning i antall fagårsverk for Helse Vest på 30,7 årsverk fra 2001 til 2002. 
Dette tilsvarer en økning på 18 prosent. På landsbasis er økningen 108,9 fagårsverk, en 
økning på 12 prosent.  
 
For antall fagårsverk pr 1000 innbyggere i 2002, ligger Helse Vest noe under 
landsgjennomsnittet på 0,98 med 0,86 fagårsverk pr 1000 innbyggere. Innad i regionen 
varierer det en del fra helseforetak til helseforetak. Helse Fonna ligger lavest med 0,74 
fagårsverk pr 1000 innbyggere. Helse Førde ligger høyest med 1,18. Helse Bergen inkludert 
Betanien ligger nærmest landsgjennomsnittet med 0,93 fagårsverk pr 1000 innbyggere.  
 
Tabell 3.3: Antall døgnplasser for barn og unge pr 31.12.01 og pr 31.12.02 og 
døgnplassdekning pr 1000 innbyggere 0 – 17 år. 2002 
 
 Antall 

døgnplasser 
31.12.01 

 

Antall 
døgnplasser 

31.12.02 
 

Døgnplasser pr 
1000 innbyggere 

0 – 17 år. 2002 

Helse Stavanger 18 18 0,23 
Helse Fonna 6 6 0,14 
Helse Bergen  
Betanien (privat) 

26 
0 

24 
0 

0,26 

Helse Førde 1 1 0,04* 
    
Helse Vest totalt 51 49 0,21 
Landet totalt 315 312 0,29 
Basert på Samdata, tabell 9.2 
* I tillegg er det, som en midlertidig ordning, 2 døgnplasser for ungdom ved Nordfjord psykiatrisenter 
 
Tabell 3.3: Det har vært en nedgang på to døgnplasser i Helse Vest fra 2001 til 2002. For 
landet totalt har det vært en nedgang på tre døgnplasser i samme tidsrom. Helse Vest har 0,21 
døgnplasser pr 1000 innbyggere i aldersgruppen 0 til 17 år i 2002. Dette er klart under 
landsgjennomsnittet på 0,29. Helse Bergen inkludert Betanien ligger høyest i regionen med 
0,26 døgnplasser pr 1000 innbyggere. Helse Førde ligger lavest med 0,04 døgnplasser pr 
innbygger, men har i tillegg to døgnplasser for ungdom ved Nordfjord psykiatrisenter. Regnes 
disse døgnplassene med får Helse Førde 0,11 døgnplasser pr 1000 innbyggere 0 – 17 år. 
 
Tabell 3.4: Totale driftsutgifter psykisk helsevern for barn og unge. Totalt og pr 1000 
innbyggere 0 – 17 år. 2002 
 
 Totale driftutgifter 

(i 1000 kr) 
Driftutgifter, kr pr 

innbyggere 0 – 17 år 
Helse Stavanger 83 500 1 074 
Helse Fonna 35 916 850 
Helse Bergen  
Betanien (privat) 

101 450 
7 174 

1 183 

Helse Førde 26 091 970 
   
Helse Vest totalt 254 130 1 065 
Landet totalt 1 461 333 1 358 
Basert på Samdata tabell 9.5 
 
Tabell 3.4 viser at Helse Vest ligger lavt ved fordeling av de totale driftsutgiftene til psykisk 
helsevern for barn og unge med 1 065 kroner pr innbygger i aldersgruppen 0 til 17 år 
sammenlignet med landsgjennomsnittet på 1 358 kroner pr innbygger 0 – 17 år. Alle 
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helseforetak i regionen ligger under landsgjennomsnittet. Helse Fonna ligger lavest med 850 
kroner pr innbygger. Helse Bergen (inkl. Betanien) ligger høyest med 1 183 kroner pr 
innbygger.  
 
Resultat 
 
Tabell 3.5: Kapasitetsutnytting i poliklinikker for barn og unge 2001-2002 
 
 Sum tiltak* 

pr fagårs-
verk 2001 

Sum tiltak* 
pr fagårs-
verk 2002 

Sum tiltak* 
pr pasient i 

2001 

Sum tiltak* 
pr pasient i 

2002 

Pasienter pr 
fagårsverk 

2001 

Pasienter pr 
fagårsverk 

2002 
Helse Stavanger** 330 301 11,5 13,9 29 22 
Helse Fonna 347 380 10,9 12,1 32 31 
Helse Bergen 289 300 11,4 12,3 25 24 
Helse Førde 294 323 12,1 12,6 24 26 
Betanien (privat) 394 469 12,5 14,9 31 31 
       
Helse Vest totalt 302 312 10,8 12,7 28 25 
Landet totalt 305 325 10,6 11,9 29 27 
Basert på Samdata, tabell 9.10 
* Med tiltak i tabellen menes direkte og indirekte tiltak     
** Tallene for Helse Stavanger er basert på korrigerte tall for 2001 og 2002, jf. SINTEF Notat 10.12.03. Det er 
ikke tatt hensyn til korrigerte tall for Helse Stavanger i totaltallene for Helse Vest. 
 
Tabell 3.5 viser at utviklingen i kapasitetsutnyttingen i poliklinikker for barn og unge fra 2001 
til 2002 i Helse Vest i stor grad samsvarer med utviklingen på landsbasis. Det har samlet vært 
en økning i antall tiltak pr fagårsverk og tiltak pr pasient fra 2001 til 2002. Samtidig har det 
samlet vært en nedgang i antall pasienter pr fagårsverk. Betanien har hatt den største økningen 
i tiltak pr fagårsverk. Betanien og Helse Fonna har flest pasienter pr fagårsverk.   
 
Dekningsgrad 
 
Tabell 3.6: Prosent av innbyggere 0-17 år som mottok et behandlingstilbud innenfor psykisk 
helsevern for barn og unge i 2002 
 
 Totalt antall behandlede 

pasienter 
Prosent av innbyggere 0 – 
17 år som mottok et tilbud 

Helse Stavanger** 1 383 1,8 
Helse Fonna 1 022 2,4 
Helse Bergen  
Betanien (privat) 

1 890 
407 

2,5 

Helse Førde 842 3,1 
   
Helse Vest totalt  5 386 2,3 
Landet totalt 30 994 2,9 
Basert på Samdata, tabell 9.1 (forutsatt at en sak tilsvarer en pasient) og Samdata, tabell 7.1. 
** Tallene for Helse Stavanger er basert på korrigerte tall for 2002, jf. SINTEF Notat 10.12.03. Korrigerte tall 
for Helse Stavanger gir ikke utslag i dekningsgrad for Helse Vest samlet, og er ikke tatt inn i totaltallet. 
 
Tabell 3.6 viser at 2,3 prosent av innbyggere 0-17 år mottok et behandlingstilbud innenfor 
psykisk helsevern for barn og unge i 2002. Innad i regionen varierer resultatene en del fra 
helseforetak til helseforetak. Helse Stavanger med 1,8 prosent ligger klart lavest. Helse Fonna 
og Helse Bergen inkludert Betanien ligger nokså likt med henholdsvis 2,4 og 2,5 prosent. Kun 
Helse Førde ligger over landsgjennomsnittet på 2,9 prosent. Her mottok 3,1 prosent av 
innbyggere 0-17 år et behandlingstilbud innen psykisk helsevern i 2002.   
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3.2 VOKSENPSYKIATRI 

 
Innsatsfaktorer 
 
Tabell 3.7: Personell i helseforetakene i psykisk helsevern for voksne. 2002 
 
 Psyk-

iatere 
Andre 
leger 

Kliniske 
psyko-

loger 

Andre 
psyko-

loger 

Psyk 
spesial 
sykepl. 

Andre 
syke-
pleier 

Terapi-
pers 

m/ 
spes. 

utd 

Terapi-
pers u/ 

spes. utd 

Annet 
helsepers. 

Annet 
pers. 

Perso-
nell 

totalt 

Helse 
Stavanger 
+ private: 

Jæren 
DPS 

Lassatjern 

30,4 
 
 
 

6,5 
0,1 

20,5 
 
 
 

1,5 
0,0 

29,1 
 
 
 

0,5 
0,0 

12,5 
 
 
 

7,5 
0,0 

79,3 
 
 
 

22,5 
2,0 

195,6 
 
 
 

26,3 
0,0 

21,5 
 
 
 

0,0 
0,0 

51,1 
 
 
 

8,0 
0,0 

212,8 
 
 
 

37,0 
4,6 

79,4 
 
 
 

20,0 
0,5 

732,1 
 
 
 

129,8 
7,2 

Helse 
Fonna 

+ private: 
Kopervik* 

 

12,8 
 
 

0,1 
 

8,4 
 
 

0,2 

12,8 
 
 

0,0 

15,3 
 
 

0,0 

78,2 
 
 

6,5 

99,4 
 
 

8,5 

8,9 
 
 

0,0 

18,5 
 
 

0,0 

225,1 
 
 

9,5 

104,5 
 
 

6,5 

583,7 
 
 

31,2 

Helse 
Bergen  

+ private: 
Olaviken 

Solli 
Bjørkeli 

Betanien 

39,2 
 
 

1,5 
6,5 
0,4 
1,2 

20,8 
 
 

1,2 
5,0 
0,2 
0,1 

32,7 
 
 

0,0 
4,8 
0,5 
7,0 

39,4 
 
 

4,0 
2,0 
0,0 
6,3 

200,1 
 
 

12,2 
23,6 
5,7 

13,9 

135,5 
 
 

15,5 
9,3 
7,1 
8,7 

0,0 
 
 

0,0 
0,5 
0,0 
1,0 

46,3 
 
 

3,0 
6,0 
1,8 
4,5 

230,1 
 
 

30,2 
3,5 

15,3 
5,1 

135,0 
 
 

14,9 
19,4 

6,3 
11,9 

879,0 
 
 

82,5 
80,6 
37,2 
59,7 

Helse 
Førde 

10,2 11,4 4,0 12,6 56,3 27,3 4,7 46,2 99,9 54,4 327,0 

            
Helse Vest 
totalt 

108,8 
(4 %) 

69,2 
(2 %) 

91,4 
(3 %) 

99,6 
(3 %) 

500,3 
(17 %) 

533,1 
(18 %) 

36,6 
(1 %) 

185,3 
(6 %) 

873,2 
(30 %) 

452,6 
(15 %) 

2 950,0 
(100 %) 

Landet 
totalt 

579,4 
(4 %) 

415,5 
(3 %) 

391,2 
(3 %) 

482,4 
(3 %) 

2 917,8 
(19 %) 

2 156,0 
(14 %) 

351,7 
(2 %) 

1 020,2 
(7 %) 

4 199,5 
( 28 %) 

2 544,0 
(17 %) 

15 057,6 
(100 %) 

Basert på Samdata, tabell 10.7 
* Eid av Karmøy kommune, overført til Helse Fonna fra 2003 
 
Tabell 3.7 viser at fordelingen av personell på de ulike faggruppene i Helse Vest i stor grad 
samsvarer med landet for øvrig. Helse Vest har en tilsvarende andel psykiatere, kliniske 
psykologer og andre psykologer. Helse Vest har imidlertid en noe høyere andel av andre 
sykepleiere og annet helsepersonell og en noe lavere andel andre leger, psykiatriske 
spesialsykepleiere, terapipersonell både med og uten spesialutdannelse og annet personell.  
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Tabell 3.8: Personell i helseforetakene i psykisk helsevern for voksne. Totalt antall årsverk og 
årsverk pr 1000 innbyggere 18 år og over. 2002 
 
 Antall årsverk Antall årsverk pr 

1000 innbyggere 18 
år og over 

Helse Stavanger  
+ private 

732,1 
137,0 

4,1 

Helse Fonna 
+ private 

583,7 
31,2 

5,1* 

Helse Bergen 
+ private 

879,0 
260,0 

4,0 

Helse Førde 327,0 4,1 
   
Helse Vest totalt 2 950,0 4,2 
Landet totalt 15 057,6 4,3 
Basert på Samdata, tabell 10.7 
* Inkludert 40 døgnplasser på Valen som benyttes av Helse Bergen 
 
Tabell 3.8 viser at Helse Vest med samlet 4,2 årsverk pr 1000 innbyggere i psykisk helsevern 
for voksne ligger nær landsgjennomsnittet på 4,3 årsverk. Helse Bergen inklusive private 
virksomheter ligger lavest med 4,0 årsverk pr 1000 innbyggere 18 år og over. Helse Fonna 
inklusive private virksomheter ligger høyest med 5,1 årsverk pr 1000 innbyggere. Noe av 
forklaringen på dette er at tallene for Helse Fonna inkluderer ressurser til 40 døgnplasser på 
Valen som benyttes av Helse Bergen. For en samlet oversikt over hvor de private 
virksomhetene er lokalisert i forhold til de ulike helseforetakenes opptaksområde, se vedlegg. 
 
Tabell 3.9: Antall fagårsverk i poliklinisk virksomhet for voksne,  
totalt og pr 1000 innbyggere 18 år og over. 2002 
 
 Antall fagårsverk Antall fagårsverk pr 

1000 innbyggere 18 
år og over 

Helse Stavanger 
+ private 

101,8 
8,0 

0,5 

Helse Fonna 56,0 0,5 
Helse Bergen 
+ private 

70,7 
38,1 

0,4 

Helse Førde 41,9 0,5 
   
Helse Vest totalt 316,5 0,5 
Basert på Samdata, tabell 10.13 
 
Tabell 3.9 viser at alle helseforetakene i regionen ligger omtrent likt når det gjelder antall 
fagårsverk i poliklinisk virksomhet pr 1000 innbyggere 18 år og over. Helse Stavanger 
inklusive private virksomheter, Helse Fonna og Helse Førde ligger alle på 0,5 fagårsverk pr 
1000 innbyggere. Helse Bergen inkludert private virksomheter ligger lavest med 0,4 
fagårsverk pr 1000 innbyggere 18 år og over.  
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Tabell 3.10: Antall døgnplasser for voksne pr 31.12.02 og døgnplassdekning pr 1000 
innbyggere 18 år og over. 2002 
 
 Sykehus Distriktpsykiatriske 

tilbud 
Sykehjem 
og annet 

Antall døgnplasser 
totalt 

Totalt antall 
døgnplasser pr 1000 
innbyggere 18 år og 
over 

Helse Stavanger 
+ private 

150 
- 

19 
48 

164 
10 

333 
58 

1,8 

Helse Fonna 
+ private 

143 33 86 
23 

262 
23 

2,4* 

Helse Bergen 
+ private 

191 
52 

152 
48 

18 
- 

361 
100 

1,6 

Helse Førde** 64 38 0 102 1,3 
      
Helse Vest 
totalt 

600 
(48 %) 

338 
(27 %) 

301 
(24 %) 

1239 
(100 %) 

1,8 

Landet totalt 2 982 
(55 %) 

1 845 
(34 %) 

618 
(11 %) 

5445 
(100 %) 

1,6 

Basert på Samdata, tabell 10.2 
* Inkludert 40 døgnplasser på Valen som benyttes av Helse Bergen 
**Antall sykehusplasser for Helse Førde inkluderer 14 plasser med DPS-funksjon ved Førde sentralsjukehus. 
 
Tabell 3.10 viser at Helse Vest samlet har 1,8 døgnplasser pr 1000 innbyggere 18 år og over. 
Dette er litt over landsgjennomsnittet på 1,6 døgnplasser. Helse Førde har med 1,3 det laveste 
antallet døgnplasser pr 1000 innbyggere. Helse Fonna inkludert private virksomheter har med 
2,4 det høyeste antallet døgnplasser pr 1000 innbyggere. Dersom de 40 døgnplassene i Helse 
Fonna på Valen Sjukehus som benyttes av Helse Bergen, hadde vært lagt inn under Helse 
Bergen i tabellen, ville Helse Fonna + private hatt 2,0 døgnplasser pr 1000 innbyggere og 
Helse Bergen + private hatt 1,8 døgnplasser pr. 1000 innbyggere 18 år og over. 
     
 
Tabell 3.11: Totale driftsutgifter psykisk helsevern for voksne. Totalt og pr innbyggere 18 år 
og over. 2002 
 
 Totale driftutgifter 

(i 1000 kr) 
Driftutgifter, kr pr 

innbyggere 18 år og 
over 

Helse Stavanger 
+ private 

446 207 
77 349 

2 469 

Helse Fonna 
+ private 

328 292 
15 414 

2 847* 

Helse Bergen 
+ private 

504 567 
135 808 

2 270 

Helse Førde 177 923 2 213 
   
Ført på RHF 28 720  
Helse Vest totalt 1 714 281 2 477 
Landet totalt 8 706 731 2 479 
Basert på Samdata, tabell 10.8 og 10.10 
* Inkludert 40 døgnplasser på Valen som benyttes av Helse Bergen 
 
Tabell 3.11 viser at Helse Vest ligger nøyaktig på landsgjennomsnittet når det gjelder 
driftsutgifter pr innbyggere 18 år og over. Resultatene varierer imidlertid en del fra 
helseforetak til helseforetak i regionen. Helse Førde har med kr 2 213 de laveste 
driftsutgiftene pr 1000 innbyggere. Helse Fonna har med kr 2 847 de høyeste driftsutgiftene 
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pr 1000 innbyggere. En del av dette kan forklares ved de 40 døgnplasser på Valen Sjukehus 
som benyttes av Helse Bergen. 
 
 
Resultat 
 
Tabell 3.12: Kapasitetsutnytting ved døgnbehandling for voksne – utskrevet pr årsverk 2002 * 
 Utskrevet pr årsverk 

sykehus 
Utskrevet pr årsverk 

distriktpsykiatriske 
tilbud 

Utskrevet pr årsverk 
sykehjem og annet 

Utskrevet pr årsverk 
totalt 

Helse Stavanger 5,0 2,3 2,0 2,4 
Helse Fonna 3,2 2,1 4,8 3,7 
Helse Bergen 4,0 1,5 1,9 2,6 
Helse Førde 2,8 3,0 - 2,9 
Private 3,4 4,3 7,9 5,0 
     
Helse Vest totalt  3,3 2,7 3,2 3,2 
Landet totalt 3,0 3,4 2,1 3,0 
*For helseforetak er det oppgitt et gjennomsnitt der de ulike institusjonene under det enkelte helseforetak teller 
likt, uavhengig av størrelse. Det samme gjelder også for de private virksomhetene.  
Basert på Samdata, tabell 5.13, 8.19 og 10.16 
 
Tabell 3.12 viser at Helse Vest med 3,2 utskrevne pasienter pr årsverk ved døgnbehandling 
ligger litt over landsgjennomsnittet på 3,0. Utskrivningstakten ved døgnbehandling samlet i 
Helse Vest er litt høyere ved sykehus (+0,3), litt lavere ved distriktpsykiatriske tilbud (-0,7) 
og litt høyere ved sykehjem og annet (+1,1) sammenlignet med landsresultatene.  
 
Det er de private som med 5,0 utskrevne pasienter pr årsverk, som har den høyeste 
utskrivningstakten ved døgnbehandling i regionen. Blant helseforetakene har Helse Fonna den 
høyeste utskrivningstakten med 3,7 pasienter pr årsverk totalt og Helse Stavanger den laveste 
utskrivningstakten med 2,4 pasienter pr årsverk totalt.   
 
Tabell 3.13: Kapasitetsutnytting i poliklinikker for voksne. 2002 
 
 Antall konsultasjoner Antall fagårsverk Konsultasjoner pr 

fagårsverk i 2002 
Helse Stavanger 36 979 101,8 363 
Helse Fonna 19 859 56,0 355 
Helse Bergen 23 257 70,7 329 
Helse Førde 13 209 41,9 315 
Private 13 494 46,1 293 
    
Helse Vest totalt 107 314 324 331 
Landet totalt 614 732 1 750 351 
Basert på Samdata, tabell 10.13 og tabell 8.21  
 
Tabell 3.13 viser at Helse Vest med 331 konsultasjoner pr fagårsverk i de voksenpsykiatriske 
poliklinikkene samlet ligger litt under landsgjennomsnittet på 351 konsultasjoner. Helse 
Stavanger kommer best ut med 363 konsultasjoner pr fagårsverk. Helse Fonna ligger også 
over landsgjennomsnittet. De private kommer dårligst ut med 293 konsultasjoner pr 
fagårsverk. Det lave antallet skyldes Olaviken behandlingssenter som på grunn av sin 
virksomhet har et lavt antall konsultasjoner og som dermed trekker resultatet for de private 
poliklinikkene ned. Holdes Olaviken behandlingssenter utenfor, får de private samlet et 
resultat på 355 konsultasjoner pr fagårsverk. 
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Tabell 3.14: Antall fagårsverk 2002 fordelt mellom barne- og ungdomspsykiatriske 
poliklinikker, voksenpsykiatriske poliklinikker, privatpraktiserende spesialister og samlet pr 
1000 innbyggere.   
 
 BUP Voksenpsykiatriske 

poliklinikker 
Årsverk 
privatpraktiserende 
psykologer/psykiatere 

Totalt antall 
fagårsverk pr 1000 
innbyggere 

Helse Stavanger 
+ private 

70,0 111,7 
10,0 

33,7 0,8 

Helse Fonna 36,5 53,7 7,4 0,6 
Helse Bergen 
+ private 

79,6 
14,0 

78,7 
42,0 

71,6 0,8 

Helse Førde 32,1 47,0 9,5 0,8 
 
Sum Helse Vest 

 
232,2 

 
333,1 

 
122,2 

 
0,7 

Basert på Samdata tabell 9.4 og 10.7 og Helse Vests oversikt over privatpraktiserende psykologer/psykiatere 
 
Tabell 3.14 viser at det er en nokså lik fordeling av antall fagårsverk i forhold til folketallet i 
regionen dersom man ser på fagårsverk samlet både fra de barne- og ungdomspsykiatriske 
poliklinikkene, voksenpsykiatriske poliklinikkene og inkluderer de privatpraktiserende 
psykologene og psykiaterne. Kun Helse Fonna skiller seg ut med 0,6 fagårsverk pr 1000 
innbyggere. Dette er 0,2 fagårsverk mindre pr 1000 innbyggere sammenlignet med Helse 
Stavanger, Helse Bergen og Helse Førde som alle har 0,8 fagårsverk pr 1000 innbyggere. 
 
 

4. UTVIKLING AV BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRIEN 

4.1 INNLEDNING 
 
Barne- og ungdomspsykiatrien trenger fortsatt betydelig styrking. Som det fremgår ovenfor 
var det i 2002 en dekningsgrad på 2,3 i helseregionen. Det betyr at 2,3 % av barne- og 
ungdomsbefolkningen fikk et tilbud. Ser vi på dekningsgraden i de ulike helseforetakene 
varierte denne fra 3,1 i Helse Førde til 1,5 i Helse Stavanger (usikre tall for Helse Stavanger). 
 
I Opptrappingsplanen er det lagt til grunn en dekningsgrad på 5 % av barne- og 
ungdomsbefolkningen i 2006, dvs at 5 % av befolkningen under 18 år skal få et tilbud fra 
barne- og ungdomspsykiatrien ved utgangen av opptrappingsplanperioden. Det vil kreve en 
meget kraftig opptrapping dersom dette målet skal nås i 2006.  
 
I det følgende gis det en oversikt over tjenestetilbudet, planlagt dimensjonering for å nå målet 
i opptrappingsplanen og faglige satsningsområder. 
 
Alle befolkningstall som er benyttet i dette kapittelet gjelder barne- og ungdomsbefolkningen 
fra 0 – 17 år pr 01.01.03, jf vedlegg. 
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4.2 TJENESTETILBUDET 

Poliklinisk virksomhet 

Den polikliniske virksomheten vil fortsatt utgjøre hoveddelen av tjenestetilbudet. Veksten i 
det polikliniske tilbudet forutsettes å komme som følge av bedret produktivitet og gjennom 
utbygging av nye tilbud, flere stillinger ved eksisterende poliklinikker og etablering av nye 
poliklinikker. 
 
Det er forutsatt en produktivitetsøkning på 50 % i poliklinikkene frem til 2006. Helse Vest 
RHF har i styringsdokument til helseforetakene i 2003 forutsatt en produktivitetsøkning på 30 
% for 2-årsperioden 01.01.02 til 31.12.03. 
 
I regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse legges det også vekt på økt 
produktivitet og bedre utnyttelse av ressursene i poliklinikkene som et virkemiddel for å 
oppnå en tjeneste med kapasitet i tråd med barn og unges behov. 
 
Prosjektgruppen foreslår en veiledende norm for produktivitet i poliklinikkene i Helse Vest i 
planperioden. Det er forutsatt her at den yngste pasientgruppen (småbarn i alderen 0-7 år) skal 
prioriteres. Målet er at 0-7 års gruppen skal utgjøre 20 % av de behandlede pasientene.  
 
Bakgrunnen for denne prioriteringen er bl.a. at hjelpetiltak på et tidlig tidspunkt virker 
forebyggende, og kan hindre behov for omfattende behandling og innleggelse. Tidlig hjelp 
innebærer dermed bedre ressursutnyttelse. Tidlig hjelp er som oftest den beste hjelpen for den 
det gjelder. 
 
Det vises til kapittel 4.4 for øvrige faglige satsningsområder. 
 
Tabellen nedenfor viser status for den polikliniske aktiviteten i regionen i 2001 og 2002 og 
forslag til normtall for kapasitetsutnytting ved utgangen av planperioden. 
 
 2001 2002 Normtall 
Antall pasienter pr behandler pr år 28 25 40 
Antall tiltak* pr behandler pr år 302 312 450 
* Gjelder direkte og indirekte tiltak 
 
Med tiltak menes summen av direkte og indirekte tiltak. Direkte tiltak defineres som direkte 
pasientrettet arbeid som terapi/samtale og undersøkelse/observasjon. Dette er tiltak som er 
refusjonsberettigede. Indirekte tiltak omfatter indirekte pasientarbeid som møter og 
konsultasjoner med samarbeidspartnere (jf. Samdata psykisk helsevern).  
 
Summen av direkte og indirekte tiltak benyttes pr i dag som mål på kapasitetsutnytting. Det 
må imidlertid arbeides med videreutvikling av gode beskrivelser/mål knyttet til dette.  
 
Sintef Unimed (Halsteinliutvalget) har utredet endringer i polikliniske takster for bl.a. å øke 
insitamentene for større aktivitet og effektiv kapasitetsutnytting. Utvalget foreslår å legge om 
takststrukturen med 50 prosent vekt på aktivitetstakster og 50 prosent vekt på årsverkstakster. 
Departementet foreslår at omleggingen gjøres fra 2005. 
 
På bakgrunn av denne omleggingen kan andre mål på kapasitetsutnytting bli aktuelle.  
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Ambulante tilbud 

Barn og unge bør så langt som mulig få et behandlingstilbud i sitt nærmiljø og unngå 
institusjonsopphold. Ved ambulant, oppsøkende virksomhet skjer behandlingen der barn og 
unge lever. Det kan i mange tilfeller være et alternativ til innleggelse. 
 
Ambulante tilbud kan være nyttig når forhold i nærmiljøet synes å ha stor betydning for 
symptombildet. Tilbudet kan være aktuelt for dag- og døgnpasienter, for sistnevnte kanskje 
særlig i etterkant av innleggelse. Ambulante tjenester kan også gis mer akutt og konsultativt. 
 
Ambulante team kan knyttes både til poliklinikk, dagtilbud og sengepost. 
 
Ambulante tjenester som et alternativ til innleggelse, er under utprøving i regionen, og en 
videre utbygging og evaluering av slike tilbud er ønskelig. Ambulante team vil være 
kostnadskrevende på kort sikt, men kan redusere behov for sengeplasser. 
 
I strategiplan for barn og unges psykiske helse vektlegges satsing på ambulante tjenester, og 
planen fremsetter en målsetning om ambulant hjelp fremfor døgnopphold der det er mulig. 
 
Sosial- og helsedirektoratet vil i 2004 iverksette en kartlegging og vurdering av erfaringer 
som er gjort i Norge og i andre land. 
 

Dagplasser 

Alle helseforetak bør ha tilbud om dagbehandling. Organisatorisk kan tilbudet knyttes til 
døgnavdelinger eller poliklinikker. 
 
Ved et dagtilbud opprettholdes kontakten med familie og nærmiljø, samtidig som 
barnet/ungdommen gis en relativt intensiv behandling. For komplekse, sammensatte tilstander 
kan et dagtilbud føre til raskere riktig diagnostisering, og det gir muligheter for utprøving av 
behandling. Tilbudet er imidlertid ikke tilgjengelig for alle pga reiseavstander. 
 

Døgnplasser 

Det ble i St prp nr 63 (1997-98) anslått behov for 500 døgnplasser for barn og unge. Med 
utgangspunkt i antall plasser i 1997 vil det bety en økning på ca 200 plasser. Det foreligger 
planer om noe færre plasser. Det antas bl.a. å skyldes at det de siste årene har skjedd en 
utvikling med flere ambulante og oppsøkende metoder, som i mange tilfeller kan være et 
alternativ til innleggelse. Av denne grunn er ikke lenger de opprinnelige måltallene for 
døgnplasser like relevante. 
 
Et døgntilbud kan gi akutt- og utredningstilbud og behandling på kort og lengre sikt. 
 
Det foreslås nå ikke noe bestemt normtall for antall døgnplasser. Et døgntilbud bør imidlertid 
ha minimum 4 plasser. Det må vurderes muligheter for samarbeid på tvers av helseforetakene. 
 
Behovet for døgnplasser bør vurderes på nytt på bakgrunn av videre utbygging av polikliniske 
og ambulante tjenester. 
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Oversikt over enheter i helseregionen 

Følgende enheter dekker tilbudet innen barne- og ungdomspsykiatri for befolkningen under 
18 år i Helse Vest:  
 
Navn på enhet/eier Opptaksområde (bydeler og 

kommuner 
Antall innb. 

0-17 år
Helse Førde HF 
Ungdomsavdeling for psykisk 
helsevern 

Alle kommuner i Sogn og Fjordane 
fylke 

26 904

Førde BUP 
inkl. ambulant team 

Askvoll, Balestrand, Bremanger, Fjaler, 
Flora, Førde, Gaular, Gulen, Høyanger, 
Hyllestad, Jølster, Naustdal og Solund 

13 452

Familiehuset, Førde BUP Alle kommuner i Sogn og Fjordane 
fylke 

26 904

Fylkesdekkende team, Førde BUP Alle kommuner i Sogn og Fjordane 
fylke 

26 904

Nordfjord BUP 
 

Selje, Vågsøy, Eid, Gloppen, Hornindal 
og Stryn 

7 180

Sogndal BUP  Aurland, Leikanger, Luster, Lærdal, 
Sogndal, Vik og Årdal 

6 272

Helse Bergen HF 
Poliklinikk BUP Fjell og Årstad 
Lokalisert til Fjell kommune, 
Fana bydel 
 

Bydelene Fana, Ytrebygda og Årstad 
og kommunene Sund, Fjell, Askøy, 
Øygarden, Os, Samnanger, Fusa og 
Austevoll  

*41 822 

Poliklinikk BUP Bjørgvin  
Lokalisert til Bergenhus bydel,  
Åsane bydel, Lindås kommune 
 

Bydelene Bergenhus, Åsane, Arna, 
kommunene Lindås, Meland, Radøy, 
Austrheim, Fedje, Masfjorden og 
Osterøy   

*26 611 

Barne- og ungdomspsykiatrisk avd 
Lokalisert til Haukeland, Os, Fana, 
Åsane 

Bergen, Fedje, Austrheim, Masfjorden, 
Radøy, Lindås, Meland, Osterøy, Fusa, 
Samnanger, Os, Kvam, Austevoll, 
Sund, Fjell, Øygarden, Askøy, Voss, 
Granvin, Ulvik, Modalen, Vaksdal 

91 814

Poliklinikk BUP Voss 
 

Voss, Granvin, Ulvik, Vaksdal, 
Modalen og Kvam, Eidfjord og Jondal 

7 311

Privat 
Betanien barne- og 
ungdomspsykiatriske poliklinikk 
Hospitalet Betanien 

Fyllingsdalen og Laksevåg bydeler i 
Bergen kommune 

16 837
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Navn på enhet/eier Opptaksområde (bydeler og 

kommuner 
Antall innb. 

0-17 år
Helse Fonna HF 
Barne- og ungdomspsykiatrisk 
poliklinikk (BUP Stord) 
Stord sjukehus 

Stord, Fitjar, Tysnes, Bømlo, 
Kvinnherad, Ullensvang og Odda. 

14 925

BUP Haugesund dag/døgn 
barn/familie 

Alle kommuner i Helse Fonna 42 239

BUP Haugesund sjukehus 
dag/døgn ungdom 
 

Ølen, Vindafjord, Haugesund, Sauda, 
Suldal, Tysvær, Karmøy, Bokn, Utsira, 
og på sikt Etne og Sveio 

26 868

Haugesund sjukehus BUP 
poliklinikk 
 

Ølen, Vindafjord, Haugesund, Sauda, 
Suldal, Tysvær, Karmøy, Bokn, Utsira, 
samt Etne og Sveio 

26 868

Helse Stavanger HF 
Barne- og ungdomspsykiatrisk 
poliklinikk, Eigersund 

Eigersund, Lund, Sokndal, Bjerkreim 5 929

Barne- og ungdomspsykiatrisk 
poliklinikk, Bryne 

Hå, Time, Klepp 12 446

Barne- og ungdomspsykiatrisk 
poliklinikk, Sandnes 

Sandnes, Gjesdal, Sola (Sola dekkes 
ikke for ungdom) 

23 980

Barne- og ungdomspsykiatrisk 
poliklinikk, Stavanger 

Stavanger, Randaberg, Rennesøy, 
Finnøy, Strand, Hjelmeland Forsand, 
Sola (Sola dekkes kun for ungdom) 

35 257

MoT (Mobile tjenester) barn Alle kommuner i Helse Stavanger 62 200
Ambulant team, ungdom  Alle kommuner i Helse Stavanger 20 800
Dag/døgnposter  
akutt/utredning, barn 
behandlingspost, barn 
2 sengeposter, ungdom 

 
Alle kommuner i Helse Stavanger 77 736

Familiepost 0-17 år Alle kommuner i Helse Stavanger 77 736
* Framskrevet for 2006 
 

4.3 PLANLAGT DIMENSJONERING AV BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRIEN 
 
Dimensjonering av tjenestetilbudet tar utgangspunkt i at 5 % av barne- og ungdomsgruppen 
skal kunne få et tilbud. 
 
Det gis i det følgende en oversikt over planlagt dimensjonering i helseforetakene og foreslåtte 
normtall. 
 
Poliklinikk 
Følgende norm legges til grunn: 
 1,4 fagstillinger pr 1000 innbygger 0-17 år  
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Tabellen viser antall refusjonsberettigede fagårsverk i poliklinikkene (inkludert ambulante 
årsverk) som helseforetakene har planlagt med i planperioden. Med antall planlagte 
fagårsverk siktes til summen av eksisterende årsverk og nye årsverk. 
 
 Planlagt antall 
 Antall planlagte fagårsverk Antall planlagte fagårsverk 

 pr 1000 innbygger 0-17 år 
Helse Stavanger 115,0 1,5 
Helse Fonna 65,5 1,6 
Helse Bergen 
+ Betanien 

112,0
23,0

1,5 

Helse Førde 42,3 1,6 
Helse Vest totalt 357,8 1,5 
 
Planlagte årsverk pr 1000 innbygger ligger for alle helseforetakene noe over den foreslåtte 
normen. Dette kan ha sammenheng med at man i det planlagte antallet har inkludert noen 
ambulante årsverk, noe som ikke ligger inne i normen. For øvrig kan geografiske forhold 
forklare en noe ulik dimensjonering i helseforetakene. 
 
Sammenhold med statusbeskrivelsen for 2002 i kapittel 3.1 (tabell 3.2) innebærer planene en 
sterk økning i antall årsverk i alle helseforetakene. Sterkest økning er planlagt i Helse Fonna 
og i Helse Stavanger. 
 
Når det gjelder produktiviteten i poliklinikkene foreslås følgende normtall: 
 40 pasienter pr behandler pr år 
 450 tiltak (direkte og indirekte) pr behandler pr år 
 
Det legges her til grunn at småbarn i alderen 0-7 år skal prioriteres. Målet er at 
småbarnsgruppen skal utgjøre 20 % av de behandlede pasientene.  
 
Døgnplassdekning 
Tabellen viser hvor mange døgnplasser for barn og unge som helseforetakene har planlagt 
med. Med antall planlagte døgnplasser siktes til summen av eksisterende og nye døgnplasser. 
 
Tabell 4.3: Antall planlagte døgnplasser for barn og unge, totalt og pr 1000 innbygger 0-17 år 
 
 Planlagt antall 
 Antall planlagte døgnplasser Antall planlagte døgnplasser pr 

1000 innbyggere 0-17 år 
Helse Stavanger 24 0,3 
Helse Fonna 14 0,3 
Helse Bergen 40 0,4 
Helse Førde 9 0,3 
Helse Vest totalt 86 0,4 
 
Det er ikke foreslått normtall for døgnplasser. Behovet for døgnplasser bør vurderes på nytt på 
bakgrunn av videre utbygging av polikliniske og ambulante tjenester. Dersom døgntilbud 
etableres bør 4 plasser være et minimum. 
 

Regional opptrappingsplan for psykisk helse, januar 2004 



 19

Sammenholdt med situasjonsbeskrivelsen pr 31.12 2002 i kapittel 3.1 (tabell 3.3) innebærer 
planene en sterk økning i antall døgnplasser for barn og unge. Størst økning er planlagt i 
Helse Førde med en økning fra 1 til 9 plasser. 
 

4.4 FAGLIGE SATSINGSOMRÅDER 
Det er et mål å videreutvikle et tjenestetilbud til barn og unge i regionen, som har god 
tilgjengelighet og god faglig kvalitet.  
 
For å nå opptrappingsplanens mål om en dekningsgrad på 5 % av barne- og 
ungdomsbefolkningen kreves en kraftig ressursmessig styrking av tjenesten. Det er viktig å 
utvikle arbeidsmåter og iverksette organisatoriske tiltak som støtter opp under dette målet. 
 
I planperioden legges det opp til følgende faglige satsingsområder for å nå målene: 
 
Prioriterte grupper: 
 Spe og småbarn (0-6 år) 
 Alvorlig psykisk syke barn og ungdommer (jf. prioriteringsforskriften) 
 Barn av psykisk syke 
 
Utvikle arbeidsmåter/behandlingsformer som fremmer tidlig intervensjon, både i forhold til 
alder og problemstilling: 
 Gruppebehandling  
 Ambulant virksomhet  
 Veiledning/konsultasjon i forhold til barnevern/førstelinjetjenesten 
 
For å gjennomføre denne satsningen må det være fokus på: 
 Økt poliklinisk kapasitet både gjennom personellmessig styrking og økt produktivitet 
 Kompetanseoppbygging/kompetansetilførsel 
 Pasientflyt 
 Økt tilgjengelighet og reduksjon av ventetider 
 Utvidelse av tilbud og fleksible løsninger for brukerne. 
 
 

5. UTVIKLING AV VOKSENPSYKIATRIEN 

5.1 INNLEDNING 
 
Det er behov for en omstrukturering og styrking av psykisk helsevern for voksne. 
Tjenestene må få en klarere spesialistprofil samtidig som de blir mer tilgjengelige og 
brukervennlige. 
 
Tjenestene til voksne skal omfatte: 
 

 psykiatriske sykehus/sykehusavdelinger 
 distriktspsykiatriske sentre/DPS-er 
 privatpraktiserende spesialister 
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Sykehusene må utvikle mer spesialiserte tjenester mens distriktspsykiatriske sentre i hovedsak 
ivaretar de allmennpsykiatriske tjenestene i nært samarbeid med kommunene. 
 
Et distriktspsykiatrisk senter skal være en faglig selvstendig enhet som har ansvar for en 
vesentlig del av de allmennpsykiatriske tjenestene innen et geografisk opptaksområde. 
Senteret skal ha poliklinikk, dagtilbud og døgntilbud under felles ledelse. Samarbeid og 
rådgivning i forhold til førstelinjetjenesten er en meget vesentlig oppgave. Senteret skal yte 
ambulante tjenester i opptaksområdet. Døgnenhetene bør kunne tilby både korttidsopphold 
ved kriser og lengre opphold for behandling og rehabilitering. Når det gjelder bruk av tvang 
må DPSer som andre psykiatriske institusjoner, søke om godkjenning for dette, og de må 
oppfylle krav i lover og forskrifter som gjelder for bruk av tvangsbehandling/utredning. 
 
Psykiatriske sykehus/sykehusavdelinger skal gi behandlingstilbud som krever høyere 
bemanning og/eller spesialkompetanse som vanligvis ikke finnes ved distriktspsykiatrisk 
sentre. Det gjelder særlig: 
 

 akuttfunksjon med plikt til å gi øyeblikkelig-hjelp vurdering og hjelp 
 oppfølgende behandling i døgnavdeling, særlig for pasienter innlagt uten eget 

samtykke, eventuelt i lukket avdeling over lengre tid for personer som utagerende og 
voldelig atferd og en alvorlig psykisk lidelse 

 behandling i sikkerhetsavdeling 
 ulike spesialavdelinger og team (for eksempel alderspsykiatrisk poliklinikk/avdeling, 

spesialteam for utredning av førstegangs psykotiske, familieavdeling) 
 
Arbeidsdeling mellom sykehus og sentre vil kunne variere ut fra lokale forhold og endres over 
tid. Et DPS med et stort opptaksområde vil kunne ha mer differensiert og spesialisert 
kompetanse. Samtidig kan lang avstand til sykehus tilsi at flere tjenester ytes lokalt. 
 
Ved omstrukturering må det også tas hensyn til gode eksisterende løsninger. 
 
Likeledes vil utvikling av kompetanse, mer erfaring og bedre rekruttering utvide tilbudet ved 
DPS-er over tid. 
 
Psykiatriske sykehjem/-sentre skal omgjøres til mer behandlingsorienterte enheter som del av 
DPS-er eller trappes ned i tråd med utbygging av de kommunale omsorgstjenestene. 
 
Alle befolkningstall som er benyttet i dette kapittelet gjelder den voksne befolkningen, 18 år 
og eldre, pr 01.01.03, jf vedlegg. 
 

5.2 SYKEHUSSTRUKTUR 

Helse Førde HF 

 
Eksisterende struktur: 
Psykiatrisk klinikk ved Førde Sentralsjukehus dekker det psykiatriske sykehustilbudet for 
befolkningen i Sogn og Fjordane, og DPS-funksjonene for Sunnfjord/Ytre Sogn. 
 
Sykehusfunksjonene er i dag fordelt slik: 
Førde: 
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 14 plasser i akuttpost 
 
Tronvik 
 8 plasser i sikkerhetspost 
 10 plasser i langtidspost (psykogeriatri) 
 
DPS-funksjonene er fordelt slik: 
Førde 
 14 plasser i intermediærpost 
 3 plasser i langtidspost for psykoseproblematikk 
 
Tronvik 
 15 plasser langtid 
 
Planlagte endringer: 
Det er planlagt å flytte alders/nevropsykiatri fra Tronvik til Førde, og slå sammen den 
nåværende psykoseposten i Førde med langtidsposten på Tronvik i en ny sengepost i Førde. 
 
Planlagt struktur: 
Førde: 
 Akuttpost    14 plasser  (sykehusfunksjon)  
 Alders/nevropsykiatri  8 plasser  (sykehusfunksjon) 
 Intermediærpost   14 plasser (DPS-funksjon) 
 Langtidspost psykose 12 plasser (DPS-funksjon) 
 
Tronvik 
 Sikkerhetspost 8 plasser (sykehusfunksjon) 
 
Etter dette vil det være totalt 56 sengeplasser i Førde/Tronvik, 30 sengeplasser med 
sykehusfunksjon, 26 sengeplasser med DPS-funksjon. 
 

Helse Bergen HF 

Eksisterende struktur: 
Haukeland Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon omfatter den samlete psykiatriske 
spesialisthelsetjeneste i Helse Bergen HF. Unntaket er poliklinikk og dagavdeling i Voss 
sjukehus. Psykiatrisk divisjon har følgende voksenpsykiatriske sykehusfunksjoner lokalisert 
til Sandviken og Psykiatrisk klinikk: 
 
 Lokalisasjon Totalt antall plasser  
Avdeling Sandviken Psykiatrisk 

klinikk
 

Psykiatrisk akuttmottak 
(PAM) 

19 0 19 

Avd. for psykose 27 8 35 
Avd. for stemningslidelser 22 24 46 
Avd. for langtid 40 8 48 
Avd. for sikkerhet  
 Regional avd. 10 0 10 
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 Fylkesdekkende 10 0 10 
Avd. psykiatri/somatikk  
 Alderspsykiatri 0 14 14 
 Spiseforstyrrelser 0 4 4 
Totalt 128 58 186 
 
Det kan nærmere beskrives slik: 
 Psykiatrisk akuttmottak utreder/diagnostiserer og vurderer videre behandlingsforløp 
 Avdeling for psykose er fordelt på Sandviken (åpen/lukket) og på Psykiatrisk klinikk 

(lukket). De mest ressurskrevende pasienter plasseres i lokaler i Sandviken sykehus 
korttid. 

 Avdeling for stemningslidelser er fordelt mellom Sandviken og Psykiatrisk klinikk. De 
mest ressurskrevende pasienter plasseres i lokaler i Sandviken sykehus korttid. 

 Avdeling for psykiatri- og somatikk med 18 plasser er lokalisert til Psykiatrisk klinikk. 
Består av alderspsykiatri, spiseforstyrrelser og konsultasjonstjenesten. 

 Avdeling for langtid er fordelt mellom Blåbærlia (16 plasser), Martens (24 plasser) og 
post 2 på Psykiatrisk klinikk. Blåbærlia og post 2 gir tilbud til unge 
schizofrene/psykotiske, mens Martens gir et tilbud til gruppen over 30 år. 

 Avdeling for sikkerhet: Har 20 plasser og består av:  
o Regional sikkerhetsavdeling gir et tilbud til hele Helseregion Vest. Det er 

forutsatt at avdelingen skal gi et tilbud til de mest krevende og farlige 
pasientene.  

o Lokal sikkerhetsavdeling ved psykiatrisk divisjon skal samarbeide tett med 
sikkerhetsenheten ved Valen sjukehus. Dette gjelder for pasientinntak men like 
viktig i forhold til kompetanseutvikling.  

  
Ved sikkerhetsavdelingen er det etablert et kompetansesenter i sikkerhet, fengsel og 
rettspsykiatri. 
 
I tillegg har Solli Nervesanatorium et ansvar for frivillig innlagte fra en subsektor i Midt-
Hordaland, med i alt 27 plasser. Dette er et korttidstilbud. Solli Nervesanatorium har 
øyeblikkelig hjelp plikt i ordinær arbeidstid. Ut over dette blir Psykiatrisk akuttmottak rette 
instans. 
 
Valen sjukehus har et selvstendig ansvar for å yte langtidstilbud til midtsektoren i Hordaland. 
Dette utgjør historisk 40 plasser. Av disse plassene er 12 plasser knyttet til unge schizofrene, 
og midtsektoren har en stor del av den tidligere fylkesdekkende sikkerhetspost. 
 
Det samlete antall sykehusplasser er i dag 253 plasser.  
 
Haukeland Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon er etablert med ett psykiatrisk 
akuttmottak.  
 
Olaviken Behandlingssenter er en spesialinstitusjon innen alderspsykiatri. Institusjonen 
omtales nærmere under pkt. 5.5 om private tilbud.  
 
Planlagte endringer/planlagt struktur: 
I gjeldende plan for psykisk helsevern skulle etableringen av Bergenssykehuset omfatte 
følgende virksomhet på tre områder: 
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Haukelandsområdet – 65 plasser 
 20 plasser i psykiatrisk akuttmottak 
 30 plasser for alderspsykiatri 
 15 plasser for psykosomatisk medisin 
 
Steinsviken/Fanaområdet – 70 plasser for voksne (og 40 plasser for barn og unge) 
 40 døgnplasser i voksenpsykiatri 
 30 plasser for unge schizofrene 
 40 plasser for barne- og ungdomspsykiatri 
 
Den foreslåtte utbyggingen i Steinsviken er nylig revurdert, og disse plassene innarbeides i 
utbyggingsplanene for Sandviken- og Haukelandsområdet. 
 
Sandvikenområdet – 118 plasser 
 Sikkerhetsavd. (regional, fylkeskommunal, dømt til behandling) 
 Forsterka psykoseposter 
 Dobbeltdiagnose rus/psykiatri 
 Psykisk utviklingshemmede 
 
Gjennom etableringen av Bergenssykehuset, skal Valen sjukehus sitt ansvar for midtsektoren 
avvikles. Sykehusfunksjonen til Solli Nervesanatorium skal overføres til Bergenssykehuset, 
mens Solli Nervesanatorium sammen med Askviknes Voksenpsykiatriske senter skal ivareta 
DPS-funksjonen i Fanaområdet.   
 
Det legges opp til totalt 253 plasser i Helse Bergen. 
 
I Sandviken er det foreslått en utbedring kostnadsberegnet til 30 mill. kr. 
 
I Steinsviken er det foreslått et nybygg som er kostnadsberegnet til 264 mill. kr.  
 
På Haukeland er det foreslått ombygging/nybygging ved dagens psykiatriske klinikk 
kostnadsberegnet til 144 mill. kr. 
 

Helse Fonna HF 

 
Eksisterende struktur: 
Det voksenpsykiatriske sykehustilbudet for befolkningen i Helse Fonna sitt opptaksområde 
dekkes i dag av: 
 
Haugesund: 

 38 døgnplasser fordelt mellom akutt, allmenn/stemningslidelser/intermediær og 
langtidspsykose/rehabilitering 

 Allmennpsykiatrisk team, Tidlig intervensjon ved psykose (TIPS), Psykiatriske 
ungdomsteam (PUT) og Psykosomatisk team, dvs. polikliniske tjenester 

 8 utredningsplasser innen alderspsykiatri lokalisert til Stølen psykiatriske senter 
 
Valen: 
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 104 døgnplasser i drift hvorav 40 plasser vært disponert av Helse Bergen i henhold til 
Hordalandsplanen 

 Inkl. i de 104/64 er det 10 sikkerhetsplasser 
 
Helse Fonna har historisk disponert 2 sikkerhetsplasser ved Helse Stavanger. 
 
 
Planlagte endringer: 
I Helse Fonna er nå den voksenpsykiatriske spesialisthelsetjenesten samlet i én klinikk ledet 
av klinikkdirektør. Sykehusfunksjonene er organisert i 2 sykehusområder. Det er planlagt 
oppbygging av 4 fullverdige DPSer, med egne seksjonsledere og definerte geografiske 
opptaksområder.  
 
Sykehusfunksjonen i Helse Fonna er under omstrukturering. For å løse Helse Fonnas 
oppgaver innen psykisk helsevern har en planlagt en funksjonsdeling mellom Haugesund og 
Valen, der bl.a. behovet for døgnplasser innen tre områder skal ivaretas ved Valen for hele 
foretaket. Disse områdene er sikkerhetsplasser, langtidsbehandling/rehabilitering av alvorlig 
psykoseproblematikk og dobbeldiagnoser rus/psykiatri. 
 
Haugesund skal ha døgnplasser for Helse Fonna knyttet til følgende områder: Alvorlige 
stemningslidelser (med ECT-behandling), spiseforstyrrelser og utredningsplasser for 
alderspsykiatri. 
 
Begge sykehusene skal i tillegg ha akutt- og subakutt/korttidsfunksjoner for sitt 
opptaksområde. 
 
Det er under organisering 3 sykehusseksjoner i Haugesund og 4 seksjoner på Valen (jfr. nylig 
vedtatt organisasjonsstruktur for Psykiatrisk klinikk i Helse Fonna). 
 
Ved Valen som i dag har 104 plasser i drift, skal sengetallet reduseres som følge av avvikling 
av 2-sengsrom. Det planlegges videre at 7-9 sykehusplasser her omgjøres til DPS-plasser for 
Kvinnheradsdelen av DPS Folgefonn. 
 
Planlagt struktur: 
Haugesund: 

 Akutt, intermediær, stemningslidelser, spiseforstyrrelser 
 Alderspsykiatri (inkl poliklinikk/ambulant team) 
 Poliklinikk inkl gruppeaktiviteter, Spisskompetanseteam TIPS, PUT, 

Spiseforstyrrelser 
 Til sammen 38 døgnplasser 

 
I tillegg vurderes behov for 10 nye sykehusplasser i Haugesund, 5 plasser for rus/psykiatri 
knyttet opp mot spisskompetanse PUT og 5 plasser for diagnostisering/utredning av unge 
nysyke knyttet opp mot spisskompetanseteam TIPS.  
 
Valen: 

 Sikkerhet/lukket langtidspost 
 Akutt/korttid 
 Behandling og rehabilitering av alvorlig psykoseproblematikk/schizofreni 
 Dobbeldiagnoser (Rus/psykiatri) 
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 Til sammen 75 døgnplasser 
 
Totalt utgjør dette 113 sykehusplasser i Helse Fonna. 
 
En forutsetning for gjennomføring av denne planen er at Helse Fonna tar i bruk det totale 
antall døgnplasser for pasienter i opptaksområdet. Det vil kreve en avvikling av de 40 
plassene som Bergensområdet har disponert på Valen sjukehus. Det er også en forutsetning 
for nedbygging av senterplasser og oppbygging av DPS-plassene i hht vedtatte planer og 
retningslinjer. 
 
Det foreslås at det utarbeides en plan for avvikling av de plassene som Bergensområdet har 
disponert på Valen sjukehus i samarbeid mellom Helse Fonna HF, Helse Bergen HF og Helse 
Vest RHF, jf. pkt 5.6. 
 

Helse Stavanger HF 

 
Eksisterende struktur: 
Psykiatrisk klinikk, Helse Stavanger HF, utgjør det psykiatriske sykehustilbudet for 
befolkningen i opptaksområdet og har følgende sykehusenheter: 
 
Funksjon Antall plasser Lokalisert til: 
Allmennpsykiatri 84 Klinikkavdeling for voksne, SiR-området 
Alderspsykiatri 14 
Sikkerhetspsykiatri 10 
Seksjon unge voksne 29 
Kompetansesenter for 
psykisk utviklingshemmede 
med alvorlig psykisk lidelse 

3 

Akuttmottak 8 

 
 
Spesialavdeling for voksne, 
SiR-området, Gausel, Dale 

Rusrelatert psykiatri 15 Avd for rusrelatert psykiatri, Dale i 
Sandnes 

 
Samlet er det i dag 163 døgnplasser på sykehusnivå. 
 
Nærmere beskrivelse av spesialenheter fra tabellen over: 
 
Spesialavdeling for voksne 
 Alderspsykiatrisk seksjon består av poliklinikk/ambulante tjenester (på gamle Stavanger 

sykehus). Ingen dagplasser. Dekker hele Sør-Rogaland. 
 Seksjon for sikkerhetspsykiatri dekker hele Sør-Rogaland. Ingen dagplasser. Noe 

poliklinisk tjeneste etter avtale, samt fast konsulenttjeneste til fengslene. 
 Seksjon unge voksne, 5 avplassene er øremerket pasienter fra sikkerhetsavdelingen i en 

utskrivningsfase (hel/delvis finansiering via bruker/kommune). Poliklinikk/ambulante 
tjenester på Gausel. Ingen dagplasser. Dekker hele Sør- Rogaland 

 Kompetansesenter for psykisk utviklingshemmede med alvorlig psykisk lidelse. Prosjekt i 
samarbeid med kommuner, som betaler for plassene de bruker. Ingen dagplasser. 
Poliklinikk/ambulante tjenester i/fra Sandnes sentrum. Dekker hele Sør- Rogaland. 
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 Seksjon for akuttpsykiatri (AMC2). 24-timers utredningspost. Ambulante 
tjenester/kvalitetssikringsenhet (Tidlig intervensjon ved psykose, TIPS). Ikke dagplasser. 
Dekker Sør-Rogaland 

 
Avdeling for rusrelatert psykiatri 
 Lokalisert til Dale i Sandnes. Ingen dagplasser. Poliklinikktjenester/ambulante team i 

Stavanger, Sandnes, Bryne, Strand og Dalane. Dekker hele Rogaland (sengeavdeling). 
Planlagte endringer: 
All allmennpsykiatri er planlagt organisert i fire distriktspsykiatriske sentre fra 01.01.04 (jf 
tabell i pkt 5.3). 
 
Til tre av de planlagte DPSene (Stavanger vest, Ryfylke og Sandnes) overføres til sammen 84 
døgnplasser fra Klinikkavdeling voksne ved Psykiatrisk klinikk; 28 plasser (2 poster) til hvert 
av DPSene. Klinikkavdeling for voksne legges ned. 
 
Styrking av bemanning i disse fire DPSer, desentralt (dvs utenfor SiRs område) vil ha 
hovedprioritet innenfor voksenpsykiatrien i opptrappingsplanen. 
 
Akutt mottakspost for alle avdelinger/sentre, alle DPSer, samt for Jæren DPS skal fortsatt 
ligge i Spesialavdeling for voksne. Lavterskeltilbudet i TIPS videreføres. 
 
Ny avdeling for de som dømmes til behandling er planlagt med 12 døgnplasser, plassert på 
SiR-området. 
 
Avdeling for rusrelatert psykiatri er planlagt med nybygg på Gausel med 20 plasser.  
 
Ny spesialenhet for behandling av spiseforstyrrelser på tvers av aldersgrensene (fellesavdeling 
for barn, ungdom og unge voksne) med 4 døgnplasser, polikliniske tjenester og 2 dagplasser, 
er planlagt i ledige lokaler i tilknytning til akutt mottakspost (AMC2). 
 
Engelsvoll psykiatriske senter legges inn under Spesialavdeling for voksne, og utvikles til 
spesialenhet for unge voksne med samtidig alvorlig psykisk lidelse og alvorlig rusmisbruk. 
Enheten skal ha særlig ansvar for sørlige DPS-områder, herunder Jæren DPS. Det skal 
etableres ambulante tjenester. 
 
Planlagt struktur: 
Når de planlagte endringene er gjennomført ser strukturen på sykehusfunksjonene med 
lokalisering og antall døgnplasser slik ut: 
 
Funksjon Antall 

plasser
Lokalisert til 

Akuttmottak 8 
Sikkerhetspsykiatri 10 
Alderspsykiatrisk seksjon 14 
Spesialenhet for spiseforstyrrelser 4 
Avdeling for de som dømmes 12 

 
Spesialavdeling for voksne, 
SiR-området, Stavanger 
 

Avdeling for rusrelatert psykiatri  
(høy bemanningsfaktor) 

15 Spesialavdeling for voksne 
Gausel/Forus 
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Spesialenhet for unge voksne 
Stavanger/Ryfylke (rehabilitering/ 
habiliteringsplasser, lav personalfaktor)  

29 Spesialavdeling for voksne 
Gausel/Stavanger.  

Seksjon for unge voksne med psykose, 
personlighetsavvik og alvorlig 
rusproblem (rehabilitering/habilitering) 
Jæren/Dalane 

20 Spesialavdeling for voksne  
Klepp 

 
Til sammen utgjør dette 112 sykehusplasser i Helse Stavanger. 

5.3 DISTRIKTSPSYKIATRISKE SENTRE 
 
Det er lagt til grunn at alle innbyggerne i helseregionen skal kunne henvises til et 
distriktspsykiatrisk senter (DPS). Hele regionen skal dekkes med DPS med definerte 
opptaksområder. Det vises til nærmere beskrivelse av innholdet i et DPS i kapittel 5.1. 
 
Det antas at et hensiktsmessig opptaksområde for et DPS har en befolkning på 30-60 000 
innbyggere og inntil 6-8 kommuner. 
 
Det er planlagt 17 DPS i helseregionen som dekker hvert sitt befolkningsområde, kommuner 
og/eller bydeler. Av disse er 9 etablert som DPS og 2 av disse er ferdig utbygd. Ytterligere 6 
DPSer er planlagt etablert i 2004-2005, mens for 1 DPS er etableringen foreløpig uavklart. 
DPS-funksjonene for befolkningen i Sunnfjord og Ytre Sogn er planlagt ivaretatt av 
Psykiatrisk klinikk i Førde. 
 
Det forventes at den planlagte strukturen er på plass i løpet av 2006, men at det vil være 
behov for tiden fram til 2008 for å få alle funksjoner og alt fagpersonell på plass. 
 
De 17 DPSene i regionen er: 
 
Navn på DPS/eier Opptaksområde 

(bydeler og kommuner) 
Antall innb 
18 og eldre 

Status for utvikling 

Helse Førde HF    
Nordfjord 
psykiatrisenter 
Helse Førde HF 

Selje, Vågsøy, Gloppen, 
Hornindal, Eid, Stryn 

21 679 Etablert som DPS. Nybygg 
planlegges prosjektert i 04, 
ferdig 06 

Indre Sogn 
psykiatrisenter 
Helse Førde HF 

Luster, Sogndal, 
Leikanger, Vik, Aurland, 
Lærdal, Årdal 

20 050 Etablert som DPS. Nybygg 
under bygging, planlagt 
ferdig 01.05.04 

Sunnfjord/Ytre 
Sogn 
Helse Førde HF 

Førde, Gaular, Fjaler, 
Askvoll, Naustdal, 
Jølster, Hyllestad, 
Høyanger, Solund og 
Gulen, Balestrand, Flora, 
Bremanger 

38 641 DPS-funksjon i Psykiatrisk 
klinikk, Førde. Psykosepost 
under planlegging 

Helse Bergen HF    
Bjørgvin DPS 
Helse Bergen HF 

Bydelene Bergenhus, 
Åsane og Arne og 
kommunene Osterøy, 
Fedje, Radøy, Lindås, 

90 020 Etablert som DPS. 3 
byggetrinn planlagt; 1. trinn 
har klart forprosjekt, trinn 2 
planlagt 05/06, trinn 3 i 
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Meland, Austrheim, 
Masfjorden og Modalen 

06/07 

Fjell og Årstad 
DPS 
Helse Bergen HF 

Bydelene Ytrebygda og 
Årstad og kommunene 
Fjell, Askøy, Sund og 
Øygarden 

77 985 Etablert som DPS. Utviding 
Fjell planlagt ferdig 04/05 
og nybygg Årstad 06/07 

Private    
Betanien DPS 
Hospitalet 
Betanien 

Bydelene Fyllingsdalen 
og Laksevåg 
 

48 727 Etablert som DPS. Nybygg 
planlagt ferdig jan 06 

Navn på DPS/eier Opptaksområde 
(bydeler og kommuner) 

Antall innb 
18 og eldre 

Status for utvikling 

Fana DPS 
Solli Nerve-
sanatorium og 
Helse Bergen HF 

Fana bydel, kommunene 
Fusa, Samnanger, 
Austevoll og Os 

56 003 Etablering som DPS  er 
uavklart. Nybygg planlagt, 
forprosjekt klart.  

Voss Bjørkeli DPS 
Helse Bergen HF 
og NKS 

Voss, Vaksdal, Granvin, 
Ulvik, Kvam 

21 879 Planlegges etablert i 2004 

Helse Fonna HF    
Stord DPS 
Helse Fonna HF 

Stord, Fitjar, Tysnes og 
Bømlo 

23 697 Etablert som DPS. 
Byggestart for nybygg høst 
03, planlagt ferdig vår 05 

Folgefonn DPS 
Helse Fonna HF 

Kvinnherad, Ølen, Etne, 
Jondal, Odda, Ullensvang 
og Eidfjord 

25 461 Etablert som DPS 01.01.03. 
DPS-døgnpost skal etableres 
på Valen 

Haugaland DPS 
Helse Fonna HF 

Haugesund, Tysvær, 
Utsira, Bokn, Sveio, 
Vindafjord, Suldal og 
Sauda 

44 560 Etableres 01.01.04  
Lokalisering/samlokalisering 
er under utredning 

Karmøy DPS 
Helse Fonna HF 

Karmøy 27 015 Planlagt etablert 01.01.04. 
Byggestart sommer 04, 
ferdig høst 05 

Helse Stavanger 
HF 

   

Ryfylke DPS 
Helse Stavanger 
HF 

Bydeler i Stavanger, 
kommunene Forsand, 
Strand, Hjelmeland, 
Rennesøy, Finnøy 

66 200 Etableres som DPS fra 
01.01.04 

Stavanger vest 
DPS 
Helse Stavanger 
HF 

Bydeler i Stavanger, 
Randaberg, Kvitsøy, evt 
Sola (avhenger av 
tomtevalg for nytt DPS) 

66 237 Etableres som DPS fra 
01.01.04 

Sandnes DPS 
Helse Stavanger 
HF 

Sandnes, Gjesdal, Sola 
(inntil nybygg er klart, 
delt ansvar med Jæren 
DPS) 

*40 477 Etableres som DPS fra 
01.01.04 

Dalane DPS 
Helse Stavanger 
HF 

Bjerkreim, Lund, 
Eigersund, Sokndal,  
(Det må fortsatt selges 

*46 307 Etablert som DPS  
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plasser til Stavanger-
området inntil videre.) 

Privat    
Jæren DPS 
NKS 

Time, Klepp, Hå, 
Gjesdal, Sola, Bjerkreim, 
Lund, Egersund, Sokndal 

*66 254 Etablert som DPS  

 
* Overlappende opptaksområde. Jæren DPS tar noen tyngre oppgaver fra Dalane DPS sitt 
opptaksområde. Fra 2006 tas Sola ut av Jæren DPS sitt opptaksområde. 
 

5.4 INNPASSING AV PSYKIATRISK SENTRE/SYKEHJEM 
Forutsetningen for nedbyggingen av psykiatriske sentre/sykehjem er at utbyggingen av 
DPSer, tilrettelagte boliger og stryking av andre kommunale tilbud gir bedre tilbud til de 
brukergruppene som har benyttet sykehjemmene. De psykiatriske sykehjemmene vil 
sannsynligvis være innpasset i løpet av 2006. 
 
Institusjon Planer Antall plasser som 

innpasses/avvikles 
Helse Fonna   
Fitjar psykiatriske 
senter 

Innpasset i Stord DPS med 15 
døgnplasser 

6 døgnplasser avviklet 

Jonatun 7-9 døgnplasser innpasses i 
Folgefonn DPS 

3 plasser avvikles 

Lysskar Driften avviklet pr 30.06.03 
Oppstart av felles poliklinikkfunksjon 
for Haugaland DPS og Karmøy DPS i 
løpet av 2004 

24 døgnplasser avviklet 

Stølen 8 alderpsykiatriske plasser overføres 
til sykehusavdeling i 2004.  
19 allmennpsykiatriske plasser 
reduseres/innpasses i Haugaland DPS 

Aksdal 19 plasser innpasses/reduseres i 
Haugaland DPS 

Bjødnateigen 15 plasser innpasses/reduseres i 
Haugaland DPS 

 
 
Til sammen 53 plasser skal 
omgjøres til 29 DPS-plasser. 
24 døgnplasser avvikles. 

Bygnes (tidl. 
Kopervik) 
psykiatriske senter  

Bygget tilbakeføres til kommunen. 
Karmøy DPS etableres fra 01.01.04  

23 plasser omgjøres til 18 
DPS-plasser ved nybygg 
innen høst 2005.  
5 døgnplasser avvikles. 

Helse Stavanger   
Strand psykiatriske 
senter, Strand 

Innpasses i Ryfylke DPS 20 døgnplasser, 5 dagplasser 

Lassahagen 
psykiatriske senter, 
Stavanger 

Innpasses i Ryfylke DPS 29 døgnplasser, 10 
dagplasser 

Randaberg 
psykiatriske senter 

Innpasses i Stavanger Vest DPS 20 døgnplasser 

Varatun psykiatriske Innpasses i Sandnes DPS 36 døgnplasser, 8 dagplasser, 
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senter, Sandnes 
Klokkergården 
psykiatriske senter, 
Hå 

Innpasses i Dalane DPS 40 døgnplasser, 5 dagplasser 

Engelsvoll 
psykiatriske senter, 
Klepp 

Legges under Spesialavdeling for 
Voksne, SiR. Utvikles til spesialenhet 
for unge voksne. Særlig ansvar for 
sørlige DPS-områder 

20 døgnplasser, 5 dagplasser 

Lassatjern Under utredning 10 plasser 
 
 

5.5 PRIVATE TILBUD 
 
Private institusjoner som har avtale med Helse Vest RHF, nevnes i forbindelse med de 
helseforetakene de ligger i opptaksområdet til. Dette gjelder: 
 
I Helse Stavangers opptaksområde: 
 Jæren DPS, NKS 
 Lassatjern (avtalen med institusjonen overføres fra Helse Vest til Helse Stavanger fra 

01.01 2004) 
 
I Helse Bergens opptaksområde: 
 Betanien 
 Bjørkeli Voss Psykiatrisk senter, NKS 
 Solli Nervesanatorium 
 
NKS Olaviken Behandlingssenter ligger i opptaksområdet til Helse Bergen, men senteret gir 
tilbud til pasienter og til kommunene også innen Helse Førdes og Helse Fonnas områder. 
 
NKS Olaviken Behandlingssenter er et kompetansesenter innen demens og en 
alderspsykiatrisk spesialinstitusjon. Senteret har søkt sykehusstatus og arbeider i tråd med de 
retningslinjer som er gitt for tiltak for eldre med psykiske lidelser i Opptrappingsplanen for 
psykisk helse.  
 
Senteret har hittil konsentrert oppmerksomheten mot i hovedsak demente pasienter som har 
behov for et spesialisthelsetjenestetilbud. Tilbudet omfatter poliklinikktjenester, hovedsakelig 
ambulante tjenester og hukommelsesklinikk med 9 godkjente fagstillinger. Senteret har 24 
døgnplasser til utrednings- og behandlingsopphold. Det er egen undervisningsavdeling. 
 
Virksomheten er eiet av Bergen sanitetsforening og er medlem i NKS Kløverinstitusjoner as.  
 
Utbyggingsplaner: Det er planlagt nytt bygg med 12 plasser, ombygging av eksisterende bygg 
og flere kontorer/undervisningsrom/behandlingsrom. Det er foreløpig kostnadsberegnet til 20 
mill. Oppstart av nybygg kan begynne i slutten av 2004 eller i 2005. Ombygging av 
eksisterende bygg kan starte etter innflytting i nytt bygg. 
 
Det foreslås at arbeidsdeling mellom Olaviken Behandlingssenter, Helse Bergen, Helse Fonna 
og Helse Førde avklares nærmere.  
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For en samlet oversikt over hvor de private virksomhetene er lokalisert i forhold til de ulike 
helseforetakenes opptaksområde, se vedlegg. 
 

5.6 PLANLAGT DIMENSJONERING AV VOKSENPSYKIATRIEN 
 
I voksenpsykiatrien legges det først og fremst opp til en omstrukturering av tjenestetilbudet 
med vekt på utbygging av desentrale tjenestetilbud, distriktspsykiatriske sentre, inkludert 
polikliniske tjenester og mer spesialiserte sykehusfunksjoner. 
 
Som grunnlag for dimensjoneringen er det foreslått noen veiledende normtall.   
 
Det gis i det følgende en oversikt over planlagt dimensjonering i helseforetakene og foreslåtte 
normtall. 
 
Poliklinikk 
Til grunn for styrking av det allmennpsykiatriske poliklinikktilbudet foreslås følgende 
normtall inntil videre nyttet: 
 1 fagstilling pr 2000 innbyggere 18 år og eldre (0,5 pr 1000 innbygger) 
 
Tabellen viser antall refusjonsberettigede fagårsverk i poliklinikkene (inkludert ambulante 
årsverk og årsverk i psykiatriske ungdomsteam) som helseforetakene har planlagt med i 
planperioden. Med antall planlagte fagårsverk siktes til summen av eksisterende årsverk og 
nye årsverk: 
 
 Antall planlagte 

fagårsverk
Totalt antall fagårsverk

pr 1000 innbygger 18 år +
Helse Stavanger 
+ Jæren DPS 

127,9
14,5

0,7

Helse Fonna 63,0 0,5
Helse Bergen 
+ Betanien 
+ Fana (Solli) 

86,0
26,5
22,0

0,5

Helse Førde 38,0 0,5
 
Helse Vest totalt 377,9 0,5
 
I tillegg er det 9 fagstillinger ved NKS Olaviken behandlingssenter som gir tilbud innen 
opptaksområdene til Helse Bergen, Helse Førde og Helse Fonna. 
 
I alle helseforetakene, unntatt Helse Stavanger, ligger antall planlagte fagårsverk pr 1000 
innbygger på den foreslåtte normen. 
 
Sammenholdt med situasjonsbeskrivelsen for 2002 i kapittel 3.2 (tabell 3.9) innebærer planen 
ingen store endringer. Antall fagårsverk for Helse Vest samlet var 317 i 2002, og etter 
helseforetakenes planer er antallet tenkt økt til 378 årsverk. Antall fagårsverk pr 1000 
innbygger er i begge tilfeller avrundet til 0,5. 
 
Det foreslås følgende norm for kapasitetsutnyttingen ved allmennpsykiatriske poliklinikker: 
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 500 refusjonsberettigede konsultasjoner pr behandlerårsverk 
 
I 2002 ble det gitt 331 konsultasjoner pr fagårsverk i helseregionen samlet, jf kapittel 3.2 
(tabell 3.13). 
 
Dagtilbud 
Opptrappingsplanen har mål om 50 prosent økning av dagbehandlingskapasiteten. Det finnes 
imidlertid ikke statistikk på hvordan denne kapasiteten utvikler seg, og for helseregionen som 
helhet er det vanskelig å oppnå en pålitelig oversikt. Det er derfor ikke foreslått normtall. 
 
 
 
Døgnplassdekning 
Det foreslås at normtallene for voksenpsykiatri som er benyttet i St.prp. nr 63 (1997-98) 
brukes inntil videre: 
 I sykehus: 0,9 døgnplasser pr 1000 innbyggere 18 år og eldre 
 I DPS: 0,6 døgnplasser pr 1000 innbyggere 18 år og eldre 
 
Sykehus- og DPS-plasser må imidlertid ikke ses isolert men vurderes i en helhetlig 
sammenheng.  
 
Det er planlagt med følgende antall døgnplasser i hhv sykehus og DPS: 
 
 Sykehus DPS 
 Antall 

planlagte 
døgnplasser 

Planlagt antall 
døgnplasser 
pr 1000 innb 
18 år + 

Antall 
planlagte 
døgnplasser 

Planlagt antall 
døgnplasser 
pr 1000 innb 
18 år + 

Totalt antall 
døgnplasser i 
sykehus og 
DPS pr 1000 
innb 18 år + 

Helse 
Stavanger 
+ Jæren DPS 

 
112 0,5 237

36

 
1,3 1,8

Helse Fonna 113 0,9 77 0,6 1,6
Helse Bergen 
(inkl. Solli) 
+ Betanien 
+ Fana (Solli) 
+ Bjørkeli 

253 
 

 0,9 126

40
44
22

0,8 1,7

Helse Førde 30 0,4 66 0,8 1,2
    
Helse Vest 
totalt 

508 0,7 648 0,9 1,7

 
I tillegg er det 24 døgnplasser ved NKS Olaviken behandlingssenter som gir tilbud innen 
opptaksområdene til Helse Bergen, Helse Førde og Helse Fonna. 
 
I forhold til normen for døgnplassdekning har utviklingen de siste årene gått i retning av færre 
sykehusplasser og flere DPS-plasser. Denne utviklingen gjenspeiles til dels i de planlagte 
døgnplasstallene i helseforetakene: I Helse Stavanger og i Helse Førde har en lagt seg på en 
lavere døgnplassdekning i sykehus og en høyere dekning i DPS.  
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Sammenholdt med statusbeskrivelsen for 2002 i kapittel 3.2 (tabell 3.10) innebærer planen en 
reduksjon i samlet antall døgnplasser i alle helseforetakene unntatt Helse Stavanger. Størst 
reduksjon er planlagt i Helse Fonna. 
 
Til utvikling av DPSene er det foreslått en veiledende behandlerfaktor på 0,25 – 0,35 og en 
pleiefaktor på 1,5 – 2,0. 
 
Bruk av Valen sjukehus 
Ved Valen sjukehus er det i dag 40 plasser for pasienter som er hjemmehørende i 
Bergensområdet/kommuner som inngår i Helse Bergen HF sitt geografiske område. 
 
I samsvar med intensjonen i opptrappingsplanen om å gi pasientene et lett tilgjengelig og 
bostedsnært tilbud bør bruk av Valen sjukehus for pasienter som er hjemmehørende i 
Bergensområdet over en periode opphøre. En videre utvikling av Valen sjukehus forutsetter 
også en nedtrapping av plasstallet. 
 
Det foreslås at dette tas opp i et eget samarbeidsprosjekt mellom Helse Bergen HF, Helse 
Fonna HF og Helse Vest RHF. 
 

5.7 FAGLIGE SATSINGSOMRÅDER 
 
I utvikling av tjenestetilbudet i tråd med opptrappingsplanens intensjoner er det særlig viktig å 
ha fokus på følgende: 
 

 bedre tilgjengelighet og reduksjon av ventetider 
 etablere et desentralt tjenestetilbud i form av en gjennomgående DPS-struktur i hele 

regionen med fokus på lokalt psykisk helsearbeid 
 tilbudet skal i størst mulig grad bli gitt poliklinisk, ambulant og som dagbehandling 
 tilbudet må ha nødvendig fleksibilitet og tilpasses aktuelle behov 
 den polikliniske kapasiteten må økes gjennom personellmessig styrking og økt 

produktiviteten ved poliklinikkene 
 det må utvikles kulturer og holdninger som vektlegger helhet, samarbeid, 

brukermedvirkning  
 videreutvikling av spesialiserte sykehusfunksjoner  
 det må etableres en hensiktsmessig arbeidsdeling mellom sykehusene og DPS-ene 

hvor sykehusene vektlegger mer spesialiserte funksjoner 
 tilrettelegging og utvikling av akuttfunksjonene bør være et særlig satsningsområde 

 
Det bør fokuseres særskilt på følgende grupper: 

 dobbeltdiagnose (psykisk lidelse kombinert med rusproblemer) 
 spiseforstyrrelser 
 eldre med psykiske lidelser 
 ofre for vold og traumatisk stress 
 selvmordutsatte 

 

6. PRIVATPRAKTISERENDE SPESIALISTER 
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Helse Vest RHF tildeler driftshjemler og inngår avtaler med privatpraktiserende spesialister i 
regionen.  
 
Det er vesentlig å samordne virksomheten til de privatpraktiserende spesialistene med det 
øvrige polikliniske tilbudet i regionen.  
 
De privatpraktiserende spesialistene bør knyttes opp mot poliklinikkene/DPSene med avtalt 
fordeling av oppgaver, og ses på som en del av det totale tjenestetilbudet. 
 
I 1998 ble det gjennomført en reform der tidligere avtaleløse spesialister fikk driftsavtale. Det 
ga en meget kraftig økning av antallet avtalehjemler, jf. mål i opptrappingsplanen. 
 
Helse Vest RHF vil vurdere behovet for flere private hjemler både for psykiatere og 
psykologer i tråd med utviklingen av tjenestetilbudet, tilgjengelighet til tjenestene og 
rekrutteringssituasjonen. 
 
Helse Vest RHF vil primært tildele hele hjemler til privatpraktiserende spesialister.  
 
I nåværende situasjon bør det imidlertid vises stor varsomhet med å lyse ut nye hjemler. 
Mange av virksomhetene i helseforetakene har en vanskelig rekrutteringssituasjon og nye 
hjemler vil i stor grad tappe helseforetakene for kompetent personale. 
 
Fordelingen av privatpraktiserende spesialister med driftsavtale i regionen ser slik ut: 
 
Helseforetak/kommune Årsverk 

psykologer
Antall 

innbyggere pr 
avtalehjemmel, 

psykologer

Årsverk 
psykiatere

Antall 
innbyggere pr 

avtalehjemmel, 
psykiatere 

  
Helse Førde HF, sum 9,00 11 920 0,50 214 560 
Bremanger 1,00  
Eid 1,50  
Førde 2,00  
Gloppen 1,00 0,50  
Høyanger 1,00  
Sogndal 1,50  
Årdal 1,00  
  
Helse Bergen HF, sum 54,50 6 796 17,11 21 647 
Askøy 1,00  
Bergen 46,50 15,50  
Fjell 1,00  
Kvam 1,00 0,41  
Lindås 1,00  
Voss 4,00 1,20  
  
Helse Fonna HF, sum 5,00 32 563 2,40 67 839 
Haugesund 4,00 1,00  
Stord 1,00 0,20  
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Etne 1,00  
Kvinnherad 0,20  
  
Helse Stavanger HF, sum 25,30 11 321 8,40 34 099 
Sandnes 4,10 3,00  
Stavanger 19,70 4,50  
Strand 0,50 0,50  
Time 1,00 0,20  
Randaberg 0,20  
  
Totalt i regionen 93,80 28,41  
 
 

7. REGIONSFUNKSJONER 

Regional sikkerhetsavdeling 

Regional sikkerhetsavdeling skal gi et tilbud til de mest krevende og farlige pasientene i 
helseregionen. Avdelingen består av 10 plasser og er lokalisert til Sandviken ved Bergen 
psykiatriske universitetssykehus i Helse Bergen HF. 

Avdelingen har funksjon som regionalt kompetansesenter. Kompetansesenteret skal ha ansvar 
for forskning, fagutvikling og undervisning innenfor fagfeltene sikkerhets-, fengsels- og 
rettspsykiatri i tilknytning til spesielle oppgaver som: 

 Vurdering og behandling av voldelige, alvorlig sinnslidende.  
 Vurdering og behandling av seksuelle overgripere.  
 Psykiatrisk helsetjenester til innsatte.  
 Utvikling av rettspsykiatri og rettspsykologi som fagområde.  
 Kvalitetssikring av strafferettslige sakkyndighetsarbeider. 

Avdelingen foreslås opprettholdt som et regionalt tilbud på dagens nivå. 

 
Vold og traumatisk stress 

For å øke kunnskapsgrunnlaget, styrke kompetansen og bedre tjenestene vil volds- og 
traumefeltet ses på samlet. Det pågår i 2003 og 2004 en utredning av tjenester og 
kompetansemiljøer innen volds- og traumefeltet, i regi av Sosial- og helsedirektoratet, som 
skal munne ut i et forslag om organisering av regionale tjenester og kompetanse på feltet.  
 
I volds- og traumefeltet inngår psykososialt team for flyktninger, tiltak som gjelder seksuelle 
overgrep mot barn og forebygging av selvmord. 
 
Psykososialt team for flyktninger og asylsøkere er et lite team (5 stillinger) som er delt 
mellom Bergen og Stavanger.  
 
Det anbefales at psykososialt team for flyktninger ses i sammenheng med det øvrige volds- og 
traumefeltet. Hensynet til en desentralisert tjeneste må vurderes opp mot behovet for å bygge 
opp større fagmiljøer. 
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Spiseforstyrrelser 

Spiseforstyrrelser er et av de områdene som skal styrkes i opptrappingsplanen. Med 
henvisning til Regjeringens strategiplan mot spiseforstyrrelser er det gitt følgende føringer for 
utbygging av tilbudet: 
 

 Det etableres utrednings- og behandlingstilbud til personer med spiseforstyrrelser. 
Tilbudet anbefales organisert med et spesialteam knyttet til en sengeavdeling og en 
poliklinikk, samt at alle poliklinikker innen barne- og ungdomspsykiatrien og 
voksenpsykiatrien har kompetente medarbeidere på området. 

 
 Det anbefales videre at det utbygges faglige nettverk som også omfatter veiledning og 

kompetanseøkning i primærhelsetjenesten. 
 

 Det anbefales også at det pekes ut et sykehus som skal gi høyspesialisert behandling i 
samarbeid med spesialteam og annen kompetanse på området. 

 
I Helseregion Vest er tilbudet under utbygging i alle helseforetakene. 
 
Det ble i 2001 etablert et nettverk mot spiseforstyrrelser i helseregionen. Prosjektet er 
finansiert ved egne prosjektmidler. Det er søkt om fortsatt prosjektmidler fra Sosial- og 
helsedirektoratet i 2003.  
 
Innen barne- og ungdomspsykiatrien er det under planlegging et faglig nettverk for 
spiseforstyrrelser knyttet til Regionsenter for barn og unges psykiske helse. Disse nettverkene 
bør samarbeide og vil eventuelt kunne samordnes i fremtiden. 
 
Det er også opprettet et tverr-regionalt nettverk hvor Helse Midt-Norge har det koordinerende 
ansvaret. 
 
I Helse Bergen HF ved Haukeland Universitetssykehus, Psykiatrisk divisjon er det ved midler 
fra opptrappingsplanen etablert en egen spesialenhet for spiseforstyrrelser. Enheten hører 
organisatorisk under Seksjon for psykiatri og somatikk. Fra november 2003 gis følgende 
tilbud: 
 
 Døgntilbud: 5 plasser (primært for personer 18 år og eldre) 
 Dagtilbud: 12 plasser 
 Poliklinikk: utredningstilbud, behandlingstilbud individuelt og i gruppe 
 Konsultasjonstjeneste til Medisinsk avdeling 
 
Øvrige aktiviteter omfatter ekstern undervisning og veiledning til primærhelsetjenesten, DPS 
og behandlingsmiljøer i Helse Vest, pårørendearbeid, samarbeid med ROS Senter for 
spiseforstyrrelser og deltakelse i faglige nettverk. 
 
Tilbudet må utvikles i tråd med Regjeringens strategiplan. Spesialenheten ved Haukeland 
Universitetssykehus etableres som en regional funksjon med ansvar for å gi tilbud til de 
tyngste pasientene i regionen. 
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8. RUSREFORMEN 
I Rusreform I vedtok Stortinget at deler av de oppgaver og det ansvaret som fylkeskommunen 
i dag ivaretar innenfor rusvernet med hjemmel i lov om sosiale tjenester overføres til 
helseforetakene fra 01.01.04. Det gjelder tjenester som har karakter av spesialiserte 
helsetjenester. Mer presist er det definert som: 
 

 Avrusning (etter henvisning) som krever tett medisinsk og helsefaglig oppfølging 
 (Helsefaglig) utredning og kartlegging av behandlingsbehov 
 Spesialisert (vesentlig helsefaglig) behandling, poliklinisk eller i institusjon 

 
I tillegg får de regionale helseforetakene ansvar for å sørge for institusjonsplasser som kan ta 
imot rusmiddelmisbrukere på grunnlag av vedtak etter §§ 6-2 og 6-2a, tilbakeholdelse med 
tvang, i sosialtjenesteloven. Regionalt helseforetak skal også peke ut institusjoner som kan ta 
imot rusmiddelmisbrukere med samtykke om tilbakeholdelse. 
 
Målet er å legge et organisatorisk grunnlag for styrking av spesialisthelsetjenesten overfor 
rusmiddelmisbrukere. 
 
Stortinget har i Rusreform II vedtatt at også de øvrige tiltakene som fylkeskommunen har hatt 
ansvar for innen rusvernet skal overføres til de regionale helseforetakene og at tjenestene skal 
hjemles i spesialisthelsetjenesteloven. Det gir Helse Vest RHF et samlet ansvar for 
spesialiserte tjenester til rusmisbrukere. 
 
Dette gir følgende hovedutfordringer: 
 

 utvikle tjenestene i tråd med det nye ansvaret 
 styrke samordning og samarbeid mellom de somatiske og psykiatriske tjenestene i 

helseforetakene og de nye rusverntiltakene, 
 etablere gode samhandlingsrutiner mellom helseforetakene, rusverntiltakene og de 

kommunale tjenestene og 
 utvikle en effektiv arbeids- og funksjonsfordeling mellom rusverntiltakene i regionen. 

 
Hoveddelen av rusverntiltakene i regionen er private. 
 

9. KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 

9.1 KVALITETSUTVIKLING 

Kvalitetsindikatorer og måling av kvalitet 

Siden 2002 har helseforetakene i Helse Vest rapportert kvalitetsindikatorer innen psykisk 
helsevern. Indikatorene er epikrisetid, overbelegg, korridorpasienter, inntak til tvungen 
innskrivning, varighet av tvungen innskrivning og ventetid før primærbehandling. Resultater 
på disse indikatorene har blitt publisert kvartalsvis siden juni 2003 på Helse Vest sin nettside. 
For ytterligere to indikatorer, varighet av ubehandlet psykose og reinnleggelser, er kvaliteten 
på rapportering og data foreløpig ikke tilfredsstillende. 
 
Fra annet kvartal 2003 ble indikatoren inntak til tvungen innskriving rapportert og publisert 
nasjonalt gjennom nettsiden Fritt sykehusvalg Norge (www.sykehusvalg.net). 
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I 2004 vil det vurderes å innføre flere kvalitetsindikatorer innen psykisk helsevern både 
regionalt og nasjonalt. 
 
Utvikling av kvalitetsindikatorer og måling av kvalitet må fortsatt være et viktig virkemiddel i 
utviklingen av kvaliteten på tjenestene. 

 
Brukerundersøkelser 

I 2003 har Helse Vest gjennomført to regionsdekkende pasienterfaringsundersøkelser blant 
voksne innen psykisk helsevern – én blant polikliniske pasienter og én blant pasienter innlagt 
til døgnopphold. 
 
I 2004 vil en vurdere muligheten for å utvikle og gjennomføre undersøkelse blant barn og 
unge innen psykisk helsevern. Et slikt arbeid vil eventuelt bli forsøkt samordnet med aktuelle 
nasjonale initiativ. 
 
Brukerundersøkelser bør gjennomføres som en kontinuerlig del av kvalitetsutviklingen.  

 
Faglige retningslinjer 

Bruk av faglige retningslinjer basert på den til en hver tid beste kunnskap på fagområdet 
(evidence based medicine) er et vesentlig element i kvalitetsutvikling av helsetjenesten i 
regionen. Faglige retningslinjer kan bl.a. være et viktig verktøy for å redusere store 
praksisforskjeller, og vil være nyttige både for helsepersonell, ledere på ulike nivåer i 
helsetjenesten og for pasientene. 
 
Prosessene rundt utarbeidelse, implementering, oppdatering og evaluering må følge et 
standardisert opplegg. Det vises til Statens helsetilsyn 2002: Retningslinjer for retningslinjer – 
prosesser og metoder for utvikling og implementering av faglige retningslinjer. 
 
Utarbeidelse og implementering av faglige retningslinjer er ressurskrevende, og bør skje 
innen prioriterte områder. I regional helseplan 2001-2006 er psykisk helsevern et av fire 
prioriterte områder som var pekt på som særlig aktuelle for utvikling av faglige retningslinjer.  
 
Innen voksenpsykiatrien anbefales det utarbeidelse av felles faglige retningslinjer for regionen 
innen de fire viktigste sykdomsgruppene. Initiativansvaret for utarbeidelse av faglige 
retningslinjer foreslås lagt til regionale kompetansesentre/nettverk eller andre kompetente 
fagmiljøer. Et slikt arbeid koordineres med eventuelle tilsvarende arbeider som igangsettes 
nasjonalt eller av andre instanser. 
 
Ifølge Regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse skal Sosial- og 
helsedirektoratet utarbeide retningslinjer for arbeid ved barne- og ungdomspsykiatrisk 
poliklinikker. Retningslinjene skal omfatte kriterier for tidsmessig prioritering for utredning 
og krisehjelp, samarbeid og rådgivning til kommunale instanser.  
 
Det er også nødvendig å styrke behandlingsrettet forskning. Forskningen på kliniske utvalg i 
Norge må økes for å bidra til utviklingen av evidensbaserte behandlingsveiledere på flere 
områder.  
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Innen barne- og ungdomspsykiatri anbefales det å bidra i utarbeidelsen av retningslinjer i 
samarbeid med nasjonale eller andre instanser, og det anbefales å legge vekt på at disse tas i 
bruk. 
 

Serviceerklæringer 

Serviceerklæringer utformes med utgangspunkt i faglige retningslinjer dersom dette 
foreligger. Serviceerklæringer er kortfattet og har som formål å informere pasient og 
pårørende om hvilke behandlingstilbud pasienten kan forvente seg, og om hvilke rettigheter 
og plikter pasient og sykehus har. Serviceerklæringer er et godt verktøy spesielt med tanke på 
brukermedvirkning. 
 
Helse Stavanger, Psykiatrisk klinikk (tidligere Rogaland psykiatriske sjukehus) har utarbeidet 
behandlingsveiledere/serviceerklæringer for 11 ulike psykiske lidelser (www.sir.no). NKS 
Kløverinstitusjoner har laget serviceerklæringer for sine virksomheter, NKS Bjørkeli, Jæren 
DPS NKS, NKS Olaviken Behandlingssenter. 
 
Det anbefales bruk av serviceerklæringer og at utarbeidelse av slike tar utgangspunkt i 
arbeidet som er gjort i regionen. Initiativansvaret foreslås lagt til det enkelte helseforetak.  

 
9.2 KOMPETANSEUTVIKLING 
Kunnskap og ferdigheter er de viktigste innsatsfaktorene i psykisk helsevern. Behovet for 
kompetanse i psykisk helsevern er nøye redegjort for i Statens helsetilsyns utredningsserie 4-
2001 Kompetansebehov i psykisk helsevern. Det legges til grunn at de prinsipper og 
retningslinjer som skisseres her skal ha gyldighet for Helseregion Vest. 

Opplæring, videreutdanning, rekruttering 

Spesialisthelsetjenesteloven § 3-5 forplikter regionalt helseforetak å sørge for at behovet for 
undervisning og opplæring av helsefaglige elever, lærlinger, studenter, turnuskandidater og 
spesialister dekkes. 
 
Muligheter for kompetanseutvikling, videreutdanning og forskning anses samtidig som et av 
de viktigste tiltak for å rekruttere og beholde kompetent helsepersonell. 
 
Sosial- og helsedirektoratets rapport 1 om status i 2003 for opptrappingsplanen 
(midtveisrapporten) fastslår følgende for landet sett under ett: 
 
 I psykisk helsevern for voksne har personellveksten halvveis i opptrappingsperioden vært 

på 55 prosent av forventet vekst for hele perioden. Det har vært en økning på 9 prosent, 
eller 1283 årsverk, fra 1998-2002. Gruppene med høyere helsefaglig utdanning økte med 
hele 16 prosent. Dette betyr en vesentlig endring i personellsammensetningen, med en 
styrking av de gruppene som driver kvalifisert behandling. 

 
 Innen psykisk helsevern for barn og unge har personellveksten halvveis i opptrappings-

perioden vært på ca 33 prosent av forventet vekst for hele perioden. Fra 1998-2002 har det 
vært en økning på 34 prosent, eller 726 årsverk. Gruppene med høyere helsefaglig 
utdanning økte med hele 41 prosent, noe som har gitt en mer kvalifisert 
personellsammensetning. 
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Det foreslås å starte opp et felles prosjekt i Helse Vest med deltakelse fra alle helseforetakene 
for å utvikle felles tiltak innen opplæring, videreutdanning og rekruttering. Det bør skje i 
samarbeid med Universitetet i Bergen og aktuelle høgskoler. 
 
Prosjekt dobbeltkompetanse i psykologi er et nasjonalt rekrutteringsprogram som skal føre 
fram til dokumentert forskningskompetanse (avlagt doktorgrad) og spesialistkompetanse 
(godkjent spesialist innen kliniske områder). Formålet er å bidra til kompetanseoppbygging 
innen psykologiske fagområder. Ledelsen av prosjektet er lagt til UiB.  
 
Helse Vest RHF og helseforetakene bør inngå samarbeid med prosjektet om realiseringen.  
 

Regionale kompetansesentre/nettverk 

Prosjektgruppen ser det som hensiktsmessig å etablere kompetansesentre for å sikre 
oppbygging og utvikling av kompetanse. En klar forutsetning for at kompetansesentre skal 
være hensiktsmessige, er at disse har en arbeidsmetode som sikrer spredning av kompetanse 
og jevn ressursfordeling i hele regionen. Kompetansesentrene bør måles på spredning av 
kompetanse, og dette bør være et sentralt punkt i evaluering av sentrene.  
 
Kriterier for regionale kompetansesenter i Helseregion Vest ble vedtatt av styret i Helse Vest 
RHF 03.09.03, jf styresak 78/03. Kompetansesentrene skal oppfylle følgende kriterier: 
 ha faglig høy kompetanse som kan dokumenteres på området, og nødvendig infrastruktur 
 drive forskning, utvikling og undervisning med spredning av kunnskap til hele regionen 
 ha evne til samarbeid, og innen sitt felt bygge opp et nødvendig fagnett regionalt, 

nasjonalt og internasjonalt 
 hvis senteret driver klinisk virksomhet må det ha adekvat pasientvolum og kontinuerlig 

kunne redegjøre for behandlingsresultat 
 kunne dokumentere egen faglig virksomhet inkludert kompetanseoppbygging i 

helseregionen 
 
Regionale kompetansesenter skal også bidra til: 
 utvikling av retningslinjer for etablering av nye teknikker og metodeutvikling (guidelines) 
 utarbeidelse av retningslinjer for pasientlogistikk og pasientinformasjon 
 arbeide for "evidence based medicine" (EBM) 
 opprettelse av registerfunksjoner 
 
Det finnes pr i dag ett eksisterende regionalt kompetansesenter innen psykisk helsevern i 
Helse Vest. Det er innen sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri og er lokalisert til Helse 
Bergen. 
 
Innen voksenpsykiatri foreslås det å nedsette en arbeidsgruppe som får i oppgave å 
identifisere vesentlige områder for kompetanseutvikling i regionen.  
 
Det tas utgangspunkt i forslagene i regional helseplan for Helseregion Vest 2001-2004. 
Gruppen skal komme fram til hvilke miljøer som anbefales å søke Helse Vest RHF om status 
som regionalt kompetansesenter. Det forutsettes at den geografiske fordelingen ivaretas ut fra 
hensyn til spredning av forsknings- og utviklingsmidler på en måte som ivaretar de minste 
helseforetakene i regionen. 
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Det bør stimuleres til å søke status som nasjonalt kompetansesenter. 
 
Innen barne- og ungdomspsykiatri foreslås det å satse på faglige nettverk med tilknytning til 
Regionsenteret for barn og unges psykiske helse (se eget avsnitt om regionsenteret nedenfor). 
Det er behov både for tilrettelegging av forskningsprosjekter og systematisering/evaluering av 
klinikkenes behandlingsvirksomhet. En utstrakt bruk av faglige nettverk vil kunne sikre at 
aktuell klinisk kompetanse i regionen kan spres i fagfeltet.   
 
I Regional helseplan 2001-2004 ble det foreslått å opprette faglige nettverk innen særlig 
krevende områder. Tiltaket er fulgt opp i samarbeid med Regionsenteret for barn og unges 
psykiske helse. 
 
Det anbefales å etablere nettverk på områdene spe-/småbarnpsykiatri og spiseforstyrrelser i 
samarbeid med Regionsenteret for barn og unges psykiske helse. 
 
Etableringen av nettverk vil ikke bare kreve faglig kompetanse fra knutepunktansvarlige, men 
også tilgang på kompetanse innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi slik at 
nettverkene kan være lett tilgjengelige, oppdaterte og kunne brukes til det man ønsker.  
 

Regionsenter for barn og unges psykiske helse 

For å styrke rekruttering til barne- og ungdomspsykiatrien ble det i Nasjonal helseplan (St 
meld nr 41 1987-88) foreslått å etablere regionsentre for barne- og ungdomspsykiatri. 
Regionsenter for barne- og ungdomspsykiatri i Helseregion Vest ble etablert i 1995 som en 
enhet under Stiftelsen universitetsforskning i Bergen (UNIFOB). 
 
Regionsentrene var i utgangspunktet rettet inn mot spesialisthelsetjenesten. Fra 2003 har 
sentrene i tillegg fått ansvar for utvikling av kompetanse i kommunene når det gjelder barn og 
unges psykiske helse. Det medfører også ansvar for å dyktiggjøre 2. linjetjenesten i å utvikle 
og dele kunnskap med 1. linjen. Sentrene skiftet samtidig navn til Regionsenter for barn og 
unges psykiske helse. 
 
Regionsenter for barn og unges psykiske helse i Helseregion Vest har som oppgave å utdanne 
aktuelle faggrupper i barne- og ungdomspsykiatrien til spesialister, dessuten etterutdanne og 
oppdatere de samme. Regionsenteret skal også drive en utstrakt forskningsvirksomhet på 
relevante områder.  
 
Senteret finansieres ved statlige midler samtidig som de tre fylkeskommunene i helseregionen 
har ytt tilskudd til senteret. Helse Vest RHF har overtatt det ansvaret som fylkeskommunene 
tidligere hadde. 
 
Helse Vest RHF ga i 2003 et tilskudd på 2,6 mill. kr. 
 
I regional helseplan (2001-2004) ble det foreslått en styrking og en evaluering av senteret. I 
opptrappingsplanen for psykisk helse er det forutsatt at regionsenteret styrkes. 
 
Regionsenter for barn og unges psykiske helse må fortsatt være en viktig bidragsyter til 
kompetanseutvikling i spesialisthelsetjenesten og senteret bør styrkes i opptrappingsperioden. 
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10. SAMHANDLING OG FOREBYGGING 

 
Samhandling mellom første- og andrelinjetjenesten 
Det er et overordnet mål å bygge opp en desentralisert tjeneste i nært samspill med 
kommunene både i forhold til den enkelte bruker/pasient og med tanke på veiledning, 
konsultasjon og undervisning. 
 
I styringsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2003 slås det fast at arbeidet med 
systematiske tiltak for å bedre samarbeidet med primærhelsetjenesten skal gis prioritet. For at 
pasientene skal oppleve et helhetlig tilbud og god kontinuitet, er en velfungerende 
primærhelsetjeneste og et godt samspill mellom tjenestenivåene en forutsetning. Kravet til 
utarbeiding av individuelle planer og styrking av primærhelsetjenesten gjennom veiledning og 
kompetanseheving er sentralt i denne sammenheng. Det legges videre vekt på god 
samhandling om ”gråsone-pasienter”. 
 
Samhandling er også hovedfokus for et felles strategisk satsingsområde for de regionale 
helseforetakene. Formålet er å utvikle kunnskap, formidle erfaringer og arbeide med felles 
type tiltak. Det er nedsatt en nasjonal prosjektgruppe med representanter fra de regionale 
helseforetakene og departementet, ledet av Helse Nord RHF.  
 
Strategiplanen for barn og unges psykiske helse legger sterk vekt på samhandling mellom 
første- og andrelinjetjenesten. Det dreier seg her om et vidt spekter av hjelpetiltak på tvers av 
kommunal sektor, statlige helseforetak, statlige regioner i barnevernstjenesten (som opprettes 
01.01.04) og i tilknytning til skole og barnehage.  
 
Regjeringen har vedtatt å sette ned et utvalg som skal vurdere økonomiske, juridiske og 
organisatoriske virkemidler som kan stimulere til bedre samhandling mellom de ulike nivåene 
i helsetjenesten. Utvalget skal levere innstilling innen utgangen av 2004. 
 
Arbeid for å styrke samhandling mellom første- og andrelinjetjenesten må følges opp både 
nasjonalt og lokalt. 
 
 
Forebygging 
I det videre arbeidet med opptrappingsplanen vil det fra sentralt hold satses sterkere på det 
helsefremmende og forebyggende perspektivet, med følgende målsettinger: 
 
 bidra til å redusere forekomsten av psykisk sykdom i befolkningen, uttrykt ved redusert 

antall nye syke og redusert forekomst av psykisk sykdom 
 bidra til å redusere de negative konsekvensene av psykisk lidelse 
 
Disse målene understreker betydningen av at det utvikles og benyttes effektive forebyggende 
tiltak, og at de som utvikler sykdom raskere får adekvat hjelp. 
 
Spesialisthelsetjenesten vil på forebyggingsområdet særlig kunne bidra til selektive tiltak i 
forhold til grupper med økt risiko for å utvikle psykiske vansker, som for eksempel barn av 
psykisk syke. I tillegg kan det være aktuelt å utforme generelle opplysningstiltak i samarbeid 
med 1. linjetjenesten og andre aktuelle instanser. 
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Det anbefales å utvikle lavterskeltilbud innrettet mot tidlig intervensjon ved alvorlig psykisk 
lidelse, særlig hos barn/ungdom og unge voksne. Det anbefales videre å utarbeide 
forpliktende planer mht forebyggende arbeid i de ulike befolkningsområdene. Initiativansvar 
foreslås lagt til helseforetakene. 
 
 

11.  BRUKERMEDVIRKNING OG BRUKERSTØTTE 
 
Brukermedvirkning og brukerstøtte er sentralt i opptrappingsplanen. Det omfatter 
medvirkning i egen utredning og behandling, medvirkning i planprosesser, etablering av egne 
brukerutvalg og støtte til brukerorganisasjoner og brukerstyrte sentre. 
 
En stor utfordring synes å være å realisere et grunnleggende brukerperspektiv i hele 
tjenesteapparatet. 
 
Pasientrettigheter 
I 2003 var helseforetakene bedt om å ha fokus på lovpålagte oppgaver som pasientansvarlig 
lege og utarbeidelse av individuelle planer. 
 
Som en del Helse Vest sin satsing på brukermedvirkning gjennomføres det en rekke 
brukerundersøkelser. Disse er omtalt i kapittel 9.1. 
 
Brukerutvalg  
Det er etablert regionalt brukerutvalg med representasjon bl.a. fra organisasjoner innen 
psykisk helsevern. Brukerutvalget har en rådgivende funksjon. Helseforetakene er pålagt 
gjennom styringsdokumentet å bidra til aktiv brukermedvirkning gjennom eget brukerutvalg. 
 
Brukerorganisasjoner 
I 2003 ble 5,6 mill kr fordelt til 98 brukerorganisasjoner. Av disse midlene gikk 2,0 mill kr til 
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon i regionen og 1,5 mill kr til enkeltorganisasjoner 
innen psykisk helsevern. 
 
Brukerstyrte sentre 
Fontenehuset i Stavanger er et dagaktivitetssenter for mennesker med psykiske lidelser. I 
2003 tildelte Helse Vest RHF driftstøtte. Ansvaret for å følge opp avtalen med Fontenehuset 
er overført til Helse Stavanger HF. 
 
Amalie Skrams hus i Bergen er et brukerstyrt tilbud til mennesker med psykiske lidelser, og 
er etablert som en stiftelse. I 2002 tildelte Helse Vest RHF driftsstøtte. Det er inngått avtale 
med Amalie Skrams hus, og ansvaret for oppfølging av denne er lagt til Helse Bergen HF.  
 
Et annet brukerstyrt senter i Bergen er Loftet. 
 
Deltakelse i planarbeid og formelle råd/utvalg 
Det må tilrettelegges for brukermedvirkning i planarbeid og ulike råd/utvalg. 
 
Styrke brukerkompetanse 
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Brukerskolen i regi av PsykOpp Stavanger driver opplæring av brukerrepresentanter innen 
psykisk helsevern. Helse Vest yter økonomisk støtte. Organisasjonen har også mottatt støtte 
fra Helsedepartementet og andre offentlige instanser. 
 
Utvikle kunnskap hos pasient og pårørende 
Det skal etableres et lærings- og mestringssenter i hvert helseforetak. Ifølge 
styringsdokumentet for 2003 skulle helseforetakene iverksette organiserte opplæringstiltak i 
form av lærings- og mestringssenter. Det er pr 01.10.03 etablert sentre i Helse Stavanger og i 
Helse Fonna.  
 
Utfordringer i arbeidet med å styrke brukermedvirkningen: 
 støtte til prosjekter som brukerne selv tar initiativ til skal prioriteres 
 holdningsendringer og tilrettelegging knyttet til å la brukere og pårørende delta aktivt i 

utforming og gjennomføring av tjenestetilbud 
 bygge opp egne brukerstyrte tiltak 
 tiltak for å styrke kunnskap om brukerkompetanse 
 utprøve modeller for brukermedvirkning 
 
Det foreslås å legge vekt på å integrere et grunnleggende brukerperspektiv i tjenestene. Den 
økonomiske støtten til brukerorganisasjoner foreslås videreført. Etablering av et lærings- og 
mestringssenter i hvert helseforetak anbefales som et prioritert område. 
 

12. UTBYGGINGSPROSJEKTER 
 
Utbyggingsprosjekter innen rammen av opptrappingsplanen 
Opptrappingsplanen forutsetter også en omfattende utbygging særlig av distriktspsykiatriske 
sentre og poliklinikker for barn og unge. Det gjenstående investeringsvolum fra og med 2002 
er ca 3,5 mrd kr (2002 kr). Det er innenfor denne rammen foretatt en prioritering av prosjekter 
i hver av helseregionene. Nedenfor gis en oversikt over hvilke prosjekter som er prioritert i 
Helseregion Vest. 
 
Prosjekt Funksjon Kostnad Status Planlagt 

ferdigstilt 
Indre Sogn 
Psykiatrissenter, inkl 
barne- og ungd.psyk 
Helse Førde HF 

14 fagstillinger 
poliklinikk 
22 døgnplasser 

79,4 Under bygging 01.05.04 

Ungdomspsyk. avd. 
FSS 
Helse Førde HF 

8 døgnplasser 26,6 Under bygging tas i delvis i 
bruk jan 04, 
fullt fra okt 04 

Sum Helse Førde   106,0   
Bjørgvin DPS, 
nybygg døgnavd 
Helse Bergen HF 

40 fagstillinger 
poliklinikk 
59 døgnplasser 

76,6 3 byggetrinn planlagt; 
1. trinn har klart 
forprosjekt, trinn 2 
planlagt 05/06, trinn 3 
i 06/07  

2007 

BUP Åsane, 
ombygging 

38 fagstillinger 
poliklinikk 

6,2 Virksomheten i Åsane 
samles til Tertnes 

Realiseres i 
2006/07 
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Helse Bergen HF 
 

(byggetrinn 3). Ikke 
forprosjektrapport 

Fjell og Årstad DPS, 
nybygg polikl. 
Helse Bergen HF 

36 fagstillinger 
poliklinikk 
55 døgnplasser 

31,1 Det er ikke utarbeidet 
forprosjekt 

Utviding Fjell 
planlagt ferdig 
04/05 og 
nybygg Årstad 
06/07 
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Prosjekt Funksjon Kostnad Status Planlagt 

ferdigstilt 
BUP Årstad, nybygg 
 

19-20 fagstillinger 
bup 
 

20,7 Nybygg Årstad BUP 
planlagt felles med 
voksenpsyk Årstad, 
Fjell og Årstad DPS 

2006/07 

Fana DPS 
Privat 

22 fagstillinger 
poliklinikk  
44 døgnplasser  

38,3 Nybygg planlagt, 
forprosjekt klart 2003 

oppstart når 
investeringer 
avklart 

BUP Fana nybygg 
Helse Bergen HF 
 

20 fagstillinger 
bup 

20,7   

BUP Betanien, 
nybygg 
Privat 

23 fagstillinger 
poliklinikk 

20,7 Nytt bygg skal 
inneholde DPS og 
BUP. Ferdig 
prosjektert i 2001 

Forutsatt 
investerings-
midler: ferdig i 
jan 2006 

Ny barne- og ungd. 
psyk. avd. Fana 
Helse Bergen HF 
 

22 nye 
døgnplasser +  
18 
erstatningsplasser 

62,1   

Sum Helse Bergen   276,4   
DPS Karmøy, 
nybygg  
Helse Fonna HF 

18 døgnplasser 
14 fagstillinger 
voksenpoliklinikk 

46,6 Brukergruppe etablert, 
delvis rom- og 
funksjonsprogram 
ferdig, arkitekt 
engasjert, tomt under 
forhandling 

Ikke avklart 

Voksenpoliklinikk, 
påbygg Haugesund 
Helse Fonna HF 
 

23,5 fagstillinger 20,7   

Folgefonn DPS, 
ombygging Valen  
 

13 fagstillinger 
poliklinikk 
15 døgnplasser 

5,5 Ferdigstilt  

Stord DPS, nybygg 
Helse Fonna HF 

13 fagstillinger 
poliklinikk 
15 døgnplasser 

41,4 Nybygget ferdig 
planlagt, anbud 
innhentes sommer 03. 
Byggestart okt 03 

Ferdig febr 05 

BUP Stord, 
nybygg polikl 
Helse Fonna HF 

19 fagstillinger 
4 døgnplasser 

15,5 Nybygg med Stord 
DPS. Samme tidsplan 

 

Familiebeh.-enhet 
BUP, Haugesund 
Helse Fonna HF 

Familie, dag og 
døgntilbud til barn 
4 fagstillinger 
poliklinikk 
4 døgnplasser 

8,3 Forprosjekt foreligger. 
Styrebehandles høst 
2003 

 

Sum Helse Fonna  138,0   
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Prosjekt Funksjon Kostnad Status Planlagt 

ferdigstilt 
DPS Stavanger 
Helse Stavanger HF 

30 døgnplasser 
fagstillinger 
poliklinikk 

82,8   

BUP Stavanger 
nybygg poliklinikk 
Helse Stavanger HF 

65,5 fagstillinger 55,9 Under revisjon  

Sum Helse 
Stavanger 

 138,7   

 
 
Prosjektene i Helseregion Vest summerer seg til ca 650 mill. kr (2002 kr). Midlene vil bli lagt 
inn i Helse Vest RHF sin basisbevilgning. 
 
Prosjekter utenfor rammen av opptrappingsplanen 
Det er i helseregionen planlagt flere utbyggingsprosjekter enn de som er prioritert innenfor 
opptrappingsplanen. Disse prosjektene må vurderes realisert på lik linje med øvrige 
investeringsprosjekter innenfor spesialisthelsetjenesten. Det gis nedenfor en oversikt over 
prosjekter som er planlagt utenfor rammen av opptrappingsplanen. 
 
Prosjekt Funksjon Kostnad 

(mill. kr) 
Status Planlagt 

ferdigstilt 
    
Familiehuset Utviding 2,8 Byggestart 2003 2003 
Førde BUP Nybygg/ombygging 21,0 Prosjektering 2004 2006 
Førde BUP, 
Nordfjord BUP,  
Sogndal BUP 

8 dagpl 0-12 år; 
4 v/ Førde BUP,  
2 v/ Nordfjord BUP, 
2 v/ Sogndal BUP 

6,8  2008 

Førde 
sentralsjukehus 

Psykosepost 25,2 Prosjektering 2003 2006 

Nordfjord 
psykiatrisenter 

Nybygg, voksen-
psykiatrisk 
poliklinikk 

24,7 Prosjektering 2004 2007 

Sum Helse Førde  80,5   
Steinsviken Unge schizofrene, 

BUPA Voksenpsyk 
202** Skal innarbeides i 

planene for Hauke-
land og Sandviken 

2007 

Haukelands-
området 

PAM, Psyko-
somatikk/alderspsyk 

144,0 Det er ikke utarbeidet 
forprosjekt 

2008 

Fjell og Årstad 
DPS 

Sengepost 
ombygging 

10,0 Det er ikke utarbeidet 
forprosjekt 

2004 

BuP Voss Utviding 7,0 Ferdig planlagt 2004 
BjørgvinDPS 
Nordhordland 

Ombygging 10,0 Det er ikke utarbeidet 
forprosjekt 

2004 

Haukeland, 
Psykiatrisk 
divisjon 

Ombygging Martens 30,0 Det er ikke utarbeidet 
forprosjekt 

2007 
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Prosjekt Funksjon Kostnad 

(mill. kr) 
Status Planlagt 

ferdigstilt 
Betanien 
Privat 

BUP/DPS  120,0 Ferdig prosjektert i 
2001 

jan 2006 

Olaviken NKS Nybygg/ombygging 
12 pl, kontorer m.m. 

20,0 Oppstart 2004/2005  

Sum Helse 
Bergen* 

 543,0   

Sykehusplasser i 
Haugesund 

5 + 5 plasser Ikke 
beregnet

Ikke prosjektert. Vil 
avhenge av løsning 
for Haugaland DPS 

 

Haugaland DPS Nybygg/tilbygg 
opprustning av 
eksisterende senter 

Kostnadsberegnes når 
løsning/lokalisering 
er avklart 

 

Sum Helse Fonna    
BUPA Familiepost 

Døgn-, dagtilbud 
125-145   

Opprustning av de 
psykiatriske 
sentrene 

Poliklinikker 
Dagtilbud 
Skjerming 

15,6   

Personer som 
dømmes til 
behandling 

Døgntilbud, 12 
plasser 
Poliklinikk 

30,0   

Rus/psykiatri 
Nye Eikely på 
Gausel 

Døgntilbud 
Poliklinikk 
Ambulant team 

34,6
dekkes ved 

årlig leie

  

Avd for rusprobl, 
alvorlig psykisk 
lidelse mm på 
Engelsvoll 

Døgntilbud 6,2   

Sum Helse 
Stavanger 

 231,4   

 
* De prosjekt som er stilt opp i tabellen for Helse Bergen HF er dels tiltak som faller utenfor 
opptrappingsplanen, dels prosjekt som kunne vært innenfor opptrappingsplanen, men som er blitt vurdert etter 
ferdigstilling av opptrappingsplan. Prosjektene knyttet til BUP og DPS kunne vært del av den opprinnelige 
opptrappingsplan.  
** I tillegg kommer 62,1 mill som er lagt inn i opptrappingsplan for nye plasser BUPA. 
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13. OPPSUMMERING OG HOVEDPRIORITERINGER 

 
Generelt: 
 
Utvikling av tilbudet til mennesker med psykiske lidelser er gjennom Opptrappingsplanen for 
psykisk helse 1999-2006 et nasjonalt satsningsområde. 
 
Med utgangspunkt i de nasjonale føringene og nåsituasjonen i helseregionen, er det søkt 
utarbeidet en regional plan som viser hvilke hovedprioriteringer som bør gjøres for å nå de 
mål som er satt og hvordan tjenestetilbudet planlegges utviklet.  
 
Innenfor de overordnede prioriteringer og rammer er det helseforetakenes ansvar å realisere 
de ulike tiltakene. Tiltakene må være gjenstand for revurdering som følge av faglig utvikling 
og endring av rammevilkår. 
 
Det må fokuseres på mål og krav til tjenestene. De normtall for ulike innsatsfaktorer som er 
foreslått er kun å forstå som veiledende retningslinjer og hjelpemidler for å nå målene. 
 
Målet er å skape et likeverdig tilbud i regionen i samsvar med intensjonene i 
opptrappingsplanen. Midler i opptrappingsplanen må fordeles med dette som grunnlag. 
 
I denne første regionale planen i den nye foretaksstrukturen er det lagt vekt på å få frem et 
samlet plangrunnlag. Det har også avdekket ulikheter i tjenestetilbudet som bør stimulere til 
faglig diskusjon om hvordan tjenestene best ytes overfor ulike grupper. 
 
Utbyggingsprosjekter innen rammen av opptrappingsplanen må prioriteres og realisere i tråd 
med overordnede føringer.  
 
De foreliggende planer i helseforetakene vil også kreve at andre utbyggingsprosjekter 
realiseres. Disse prosjektene må finansieres og prioriteres på lik linje med andre prosjekter. 
 
Barne- og ungdomspsykiatrien: 
 
Det er en positiv utvikling innen barne- og ungdomspsykiatrien ved at flere barn og unge får 
hjelp og at kvaliteten på tilbudet økes som følge av kompetanse- og kvalitetsutvikling. 
Tilgjengeligheten økes også ved en utbygging av desentrale poliklinikker. 
 
Helseregion Vest har likevel en lav dekningsgrad sammenlignet med andre regioner og en 
meget krevende utfordring dersom målet om 5 % dekning skal nås i 2006. Det vil kreve en 
kraftig økning av ressursene i barne- og ungdomspsykiatrien i de kommende årene. 
 
Styrking av barne- og ungdomspsykiatrien må på denne bakgrunn ha hovedprioritet i de 
kommende årene. 
 
Arbeidsmåtene i barne- og ungdomspsykiatrien må imidlertid også utfordres og det er stilt 
krav om økt produktivitet. 
 
Innen barne- og ungdomspsykiatrien må fokus være på: 
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 styrke det polikliniske tilbudet, dag- og ambulante tjenester 
 organisatoriske tiltak bl.a. for å øke produktiviteten i poliklinikkene 
 forbedre døgntilbudet 

 
Voksenpsykiatrien: 
 
Det foregår en omstrukturering av tjenestetilbudet i retning av en mer desentral tjenesteyting 
gjennom utvikling av distriktspsykiatriske sentre. Det er under etablering en gjennomgående 
DPS-struktur i regionen. DPS-ene ivaretar allmennpsykiatriske oppgavene mens sykehusene 
får mer spesialiserte oppgaver. 
 
Helseregionen har en ressursbruk innen voksenpsykiatrien som er omtrent i samsvar med 
landsgjennomsnittet. Regionen har imidlertid fortsatt et høyt sengetall og sengeforbruk. 
 
Bedre tilgjengelighet og kortere ventetider må skapes bl.a. gjennom omlegging av 
tjenestetilbudet med økt vekt på polikliniske og ambulante tjenester og dagbehandling og økt 
produktivitet i poliklinikkene. 
 
DPS-ene må innholdsmessig settes i stand til å ivareta aktive behandlings- og 
rehabiliteringsoppgaver og at akuttfunksjonene styrkes i sykehusene og i DPS-ene.  
 
I samarbeid med kommunene må pasienter som primært har behov for pleie- og 
omsorgstjenester overføres til kommunale tiltak. Spesialisthelsetjenesten må yte polikliniske 
og ambulante tjenester og ha et lavterskeltilbud ved kriser. 
 
De private avtalespesialistene må trekkes mer inn i forhold til prioriterte oppgaver. 
 
Innen voksenpsykiatrien må fokus være på å: 
 

 utvikle DPS-ene til aktive behandlings- og rehabiliteringsinstitusjoner 
 styrke det polikliniske/ambulante tilbudet og dagbehandling ved DPS-ene 
 øke produktiviteten i poliklinikkene 
 utvikle akuttfunksjonene 
 samarbeide med avtalespesialistene om prioriterte oppgaver 
 

Kompetanseutvikling: 
 
Kvaliteten på tjenestetilbudet er avhengig av at det fokuseres på og nyttes midler til 
kompetanseutvikling i regionen. 
 
Innenfor barne- og ungdomspsykiatrien ivaretar Regionsenter for barn og unges psykiske 
helse viktige oppgaver knyttet til videre- og etterutdanning og forskning og utvikling i 
samarbeid med de kliniske virksomhetene. 
 
Samarbeidet med regionsenteret bør videreutvikles og styrkes. 
 
Innen voksenpsykiatrien er det i dag i begrenset grad felles tiltak innen kompetanseutvikling. 
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Det er et regionalt kompetansesenter, Kompetansesenter for sikkerhets, fengsels- og 
rettspsykiatri, i Helse Bergen HF. Det må stimuleres til å utvikle flere regionale (og nasjonale) 
kompetansesentre og – miljøer. 
 
Innen kompetanseutvikling må fokus være på: 
 

 fortsatt satsing på Regionsenteret for barn og unges psykiske helse 
 stimulere til utvikling av kompetansesentre innen voksenpsykiatrien 
 utvikle tiltak for å bedre rekruttering av personell 

 
Kvalitetsutvikling: 
 
Det nyttes ulike tiltak for å styrke kvaliteten på tjenestene. Det utviklingsarbeidet som er gjort 
i forhold til uvikling av kvalitetsindikatorer og måling kvalitet er her viktige virkemidler. Det 
samme gjelder gjennomføring av brukerundersøkelser. Det viktig at dette arbeidet fortsetter. 
 
Det må også nyttes andre virkemidler i kvalitetsutviklingen. Her fremheves særlig bruk av 
faglige retningslinjer. 
 
Innen kvalitetsutvikling må fokus være på: 
 

 måling av kvalitet på bestemte indikatorer 
 kontinuerlige brukerundersøkelser 
 utvikling og bruk av faglige retningslinjer 

 
Samhandling og brukermedvirkning: 
 
Pasienter med psykiske lidelser har behov for et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud. 
Det er likevel ofte svikt i samhandlingen mellom ulike tjenesteytere. 
 
Bruk av individuelle planer er her et viktig virkemiddel. Samtidig understrekes 
spesialisthelsetjenestens ansvar for å gi råd og veiledningstjenester overfor personell i 
primærhelsetjenesten. 
 
DPS-ene har et særlig ansvar for å utvikle gode samarbeidsarenaer med primærhelsetjenesten 
om pasienter og kompetanseutvikling. 
 
Det legges vekt på aktiv brukermedvirkning på ulike områder.  Det er imidlertid fortsatt 
behov for å understreke betydningen av brukermedvirkning i egen utredning og behandling, i 
planprosesser og gjennom etablering av brukerutvalg. 
 
Det må gis støtte til brukerorganisasjoner og brukerstyrte sentre. 
 
Innen samhandling og brukermedvirkning må fokus være på: 
 

 samhandling med primærhelsetjenesten herunder bruk av individuelle planer og råd og 
veiledning overfor personell i kommunene 

 integrere et grunnleggende brukerperspektiv i hele tjenesten 
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VEDLEGG  

 

Sentrale dokumenter 

Stortingsmelding nr 25 (1996-97) Åpenhet og helhet 
St.prp. nr 63 (1997-98) Om opptrappingsplan for psykisk helse 1999-2006 
Rundskriv I-24/99 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006 
St prp nr 1 (2003-2004)  
Samdata psykisk helsevern, tabeller 2002, SINTEF Unimed rapport 1/03 
Statens Helsetilsyns veiledningsserie 1-2001 Distriktspsykiatriske sentre – organisering og 
arbeidsområder 
Regjeringens strategiplan for barn og unges psykiske helse ... sammen om psykisk helse... 
Sosial- og helsedirektoratet, Rapport 1 Status 2003 
Sosial- og helsedirektoratet, Rapport 2 Tiltak og justeringer 2003-2006 
 
 
 

Oversikt over private virksomheter 

Slik er de private virksomhetene lokalisert i forhold til de ulike helseforetakenes 
opptaksområde:  
 

Privat virksomhet 
 

Helseforetak 

Jæren DPS Helse Stavanger HF 
Lassatjern Helse Stavanger HF 
Kopervik* Helse Fonna HF 
Betanien Helse Bergen HF 
Olaviken behandlingssenter Helse Bergen HF 
Solli Nervesanatorium Helse Bergen HF 
Bjørkeli Voss psykiatriske senter NKS Helse Bergen HF 
*Eid av Karmøy kommune, overført til Helse Fonna fra 2003. 
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Innbyggertall 

 
Innbyggertall i Helseregion Vest fordelt på kommuner og helseforetak, 1. januar 2003.  
Kilde: Statistisk sentralbyrå 
 
 

 
Kommuner og helseforetak 

 

 
Totalt  

 
0-17 år

 
18 år og over

 
1101 Eigersund 13 350 3 538 9 812
1102 Sandnes 55 729 15 252 40 477
1103 Stavanger 111 007 26 950 84 057
1111 Sokndal 3 294 820 2 474
1112 Lund 3 097 853 2 244
1114 Bjerkreim 2 480 718 1 762
1119 Hå 14 417 4 207 10 210
1120 Klepp 14 135 4 235 9 900
1121 Time 13 909 4 004 9 905
1122 Gjesdal 9 137 2 949 6 188
1124 Sola 19 538 5 779 13 759
1127 Randaberg 8 998 2 707 6 291
1129 Forsand 1 076 314  762
1130 Strand 10 298 2 855 7 443
1133 Hjelmeland 2 708 672 2 036
1141 Finnøy 2 806 763 2 043
1142 Rennesøy 3 261 996 2 265
1144 Kvitsøy 519 124 395

Sum Helse Stavanger 289 759 77 736 212 023

 

1106 Haugesund 31 013 7 213 23 800
1134 Suldal 3 923 961 2 962
1135 Sauda 4 915 1 166 3 749
1145 Bokn  765 190  575
1146 Tysvær 9 092 2 707 6 385
1149 Karmøy 37 199 10 184 27 015
1151 Utsira  224 57  167
1154 Vindafjord 4 776 1 227 3 549
1159 Ølen 3 354 896 2 458
1211 Etne 3 960 974 2 986
1216 Sveio 4 666 1 293 3 373
1219 Bømlo 10 867 3 128 7 739
1221 Stord 16 310 4 624 11 686
1222 Fitjar 2 892 776 2 116
1223 Tysnes 2 821 665 2 156
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Kommuner og helseforetak 
 

 
Totalt  

 
0-17 år 

 

18 år og 
over 

 
1224 Kvinnherad 13 157 3 316 9 841
1227 Jondal 1 071 225  846
1228 Odda 7 513 1 643 5 870
1231 Ullensvang 3 539 773 2 766
1232 Eidfjord 915 221 694

Sum Helse Fonna 162 972 42 239 120 733

 
1201 Bergen 235 423 55 020 180 403
1244 Austevoll 4 439 1 247 3 192
1233 Ulvik 1 171 265  906
1234 Granvin 1 037 238  799
1235 Voss 13 821 3 240 10 581
1238 Kvam 8 467 2 077 6 390
1241 Fusa 3 751 932 2 819
1242 Samnanger 2 340 544 1 796
1243 Os 14 328 3 898 10 430
1245 Sund 5 345 1 393 3 952
1246 Fjell 19 294 5 869 13 425
1247 Askøy 21 018 5 677 15 341
1251 Vaksdal 4 151 948 3 203
1252 Modalen 346 97 249
1253 Osterøy 7 140 1 958 5 182
1256 Meland 5 704 1 672 4 032
1259 Øygarden 3 875 1 125 2 750
1260 Radøy 4 649 1 169 3 480
1263 Lindås 12 721 3 243 9 478
1264 Austrheim 2 519  610 1 909
1265 Fedje  672 155 517
1266 Masfjorden 1 738 437 1 301

Sum Helse Bergen 373 949 91 814 282 135

 
1401 Flora 11 392 3 073 8 319
1411 Gulen 2 450 619 1 831
1412 Solund  904 201  703
1413 Hyllestad 1 537 363 1 174
1416 Høyanger 4 579 1 102 3 477
1417 Vik 2 901 657 2 244
1418 Balestrand 1 505 387 1 118
1419 Leikanger 2 193 548 1 645
1420 Sogndal 6 680 1 664 5 016
1421 Aurland 1 781 423 1 358
1422 Lærdal 2 180 522 1 658
1424 Årdal 5 661 1 218 4 443
1426 Luster 4 926 1 240 3 686
1428 Askvoll 3 314 804 2 510
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Kommuner og helseforetak 

 

 
Totalt  

 
0-17 år 

 

18 år og 
over 

 
1429 Fjaler 2 927 689 2 238
1430 Gaular 2 797 701 2 096
1431 Jølster 2 974 775 2 199
1432 Førde 10 906 3 108 7 798
1433 Naustdal 2 731 681 2 050
1438 Bremanger 4 077 949 3 128
1439 Vågsøy 6 349 1 503 4 846
1441 Selje 3 046 769 2 277
1443 Eid 5 762 1 525 4 237
1444 Hornindal 1 195 330 865
1445 Gloppen 5 739 1 385 4 354
1449 Stryn 6 768 1 668 5 100

Sum Helse Førde 107 274 26 904 80 370
   

Sum Helse Vest 
 
933 954 238 693 695261
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