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Bakgrunn 
 
Utvikling av tilbudet til mennesker med psykiske lidelser er gjennom Opptrappingsplanen for 
psykisk helse 1999-2006 et nasjonalt satsingsområde. 
 
En regional prosjektgruppe har utarbeidet et forslag til regional opptrappingsplan for psykisk 
helse. Prosjektgruppen besto av to representanter fra hvert av helseforetakene og fra private 
institusjoner, en representant oppnevnt av brukerutvalget og en representant for de ansatte. 
Prosjektet var ledet av Helse Vest, og hjemlet i styringsdokumentet til helseforetakene for 2003, 
jf pkt 4.1 F. 
 
Planen er første helhetlige gjennomgang av det psykiske helsevernet i regionen. 
 
Forslag til plan ble i januar 2004 oversendt helseforetakene til behandling og kommentarer. 
Samtidig fikk de fem private institusjonene innen psykisk helsevern i regionen, Det regionale 
brukerutvalget og Mental Helse planforslaget til uttalelse. 
 
Saken legges her fram til behandling i styret. 
 
Planforslaget og styrevedtak i helseforetakene er lagt ved. 
 
Kommentarer 
 
Hovedpunkter i planforslaget 
Planforslaget gir en beskrivelse av status for tjenestetilbudet og videre planer for utvikling av 
tjenestetilbudet i tråd med de føringer som er gitt i opptrappingsplanen. 
 
Fokus har vært på: 
 Dimensjonering og innretting av tjenestetilbudet til barn og unge for å nå målet om 5 

prosent dekning 
 Omstrukturering av voksenpsykiatrien og utvikling av en gjennomgående DPS-struktur 
 Kompetanse- og kvalitetsutvikling 
 
I tillegg er det gjort en vurdering av samhandling, forebygging og brukermedvirkning. 
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Med utgangspunkt i de nasjonale føringene og nåsituasjonen i helseregionen er det søkt å vise 
hvilke hovedprioriteringer som bør gjøres, for å nå målene som er satt, og hvordan 
tjenestetilbudet bør utvikles. 
 
Normtallene som er satt, er veiledende og et hjelpemiddel for helseforetakene i arbeidet med å 
dimensjonere og utvikle tjenestene i tråd med målene i opptrappingsplanen. Normtallene er 
ikke mål eller krav til tjenestene, og det må være rom for lokale variasjoner.  
 
Målet er å skape et likeverdig tilbud i regionen i samsvar med intensjonene i 
opptrappingsplanen. 
 
Innenfor de overordnede prioriteringer og rammer, er det helseforetakenes ansvar å realisere de 
ulike tiltakene, og disse tiltakene må være gjenstand for revurdering som følge av faglig 
utvikling og endring av rammevilkår. 
 
Planforslaget legger opp til at barne- og ungdomspsykiatrien skal ha hovedprioritet i de 
kommende år, og at fokus må være på å styrke det polikliniske tilbudet, dagtilbudet og det 
ambulante tilbudet, øke produktiviteten i poliklinikkene og forbedre døgntilbudet. 
 
Innen voksenpsykiatri foreslås det at fokus er på å utvikle DPSene bl.a. ved å styrke det 
polikliniske og ambulante tilbudet og dagtilbudet, og øke produktiviteten i poliklinikkene. 
Videre må akuttfunksjonene utvikles. 
 
Privatpraktiserende spesialister bør knyttes opp mot poliklinikkene/DPSene med avtalt 
fordeling av oppgaver, og ses på som en del av det totale tjenestetilbudet. 
 
Innen kompetanseutvikling foreslås fortsatt satsing på Regionsenteret for barn og unges 
psykiske helse, utvikling av rekrutteringstiltak, og utvikling av kompetansesentre innen 
voksenpsykiatri. 
 
Innen kvalitetsutvikling foreslås det å satse på måling av kvalitet, brukerundersøkelser og 
faglige retningslinjer. 
 
Samhandling med primærhelsetjenesten, herunder bruk av individuelle planer og rådgivning 
overfor kommunen, foreslås som et fokusområde. 
 
I planutkastet vektlegges det å arbeide for å integrere et grunnleggende brukerperspektiv i 
tjenestene. 
 
Oppsummering av kommentarer til planforslaget 
Helse Førde HF peker på at opptrappingsplanen har vært et viktig instrument for å sikre 
nødvendig satsing innen psykisk helsevern, og at likeverdige tilbud i hele regionen er viktig. 
Det pekes på at et desentralt tjenestetilbud i et område med spredt bosetning, stiller andre krav 
og kan oppfattes dyrere enn virksomhet i sentrale strøk. Det påpekes at deltidshjemler til 
privatpraktiserende spesialister tidligere har vist seg å være et tjenelig rekrutterings- og 
stabiliseringsvirkemiddel. 
 
Helse Bergen HF slutter seg til de forslag som fremkommer i regional opptrappingsplan for 
psykisk helse, og understreker bl.a. forslaget om et samarbeid mellom berørte helseforetak for 
finne en løsning for pasientene fra Bergensområdet ved Valen sykehus. 
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Videre presiserer Helse Bergen at det er en opphopning av personer med psykiske lidelser i 
større byer, og at dette påvirker bl.a. dimensjoneringen av tjenesten. Helse Bergen har videre  
innspill til utviklingen av regionale kompetansesentra, noe som tas med i det kommende 
arbeidet. 
 
Utbyggingen i Steinsviken som er omtalt i planen, er revurdert, og planlegges nå innenfor 
Haukelands- og Sandvikenområdet. 
 
Helse Fonna HF gir sin støtte til utkastet til regional opptrappingsplan for psykisk helse, men 
påpeker problemer med å sammenlikne aktivitets- og styringsdata mellom helseforetakene så 
lenge pasienter fra Helse Bergen har sitt tilbud i Helse Fonna. Helse Fonna ber om at en tar 
hensyn til rekrutteringsmuligheten for barne- og ungdomspsykiatrien ved tildeling av hjemler til 
privatpraktiserende spesialister.  
 
Helse Stavanger HF slutter seg til regional opptrappingsplan for psykisk helse, men peker på at 
det kan være effektiv kapasitetsutnyttelse å gi ansatte 20 prosent drifttilskudd, mens det advares 
mot å tildele 100 prosent hjemler med tanke på konsekvenser for sårbare fagmiljøer og 
rekrutteringsbehovet. 
 
Helse Stavanger etterlyser en nærmere sammenkopling mellom tiltak innen drift og 
investeringer, og mener det bør arbeides videre med problemstillingen. Helse Stavanger har 
videre innspill til utviklingen av regionale kompetansesentra, noe som tas med i det kommende 
arbeidet.  
 
NKS Jæren Distriktspsykiatriske senter savner et sykehusnivå som, i deres opptaksområde, tar 
seg av spesielt vanskelige pasienter med bl.a. store skjermingsbehov ut over 24 timer. 
 
NKS Bjørkeli Voss psykiatriske senter, NKS Olaviken Behandlingssenter og Solli 
Nervesanatorium slutter seg til prioriteringene i planen og støtter forslag til DPS-struktur.  
 
NKS Olaviken Behandlingssenter påpeker at utbyggingsplanene ved senteret er under 
revurdering, og at alternativer utredes.  
 
Det regionale brukerutvalget mener planen er et godt utgangspunkt for videre samarbeid. 
Utvalget har hentet inn uttalelser fra organisasjoner i regionen, og på det grunnlag pekes det på 
at planen burde lagt større vekt på bruk av individuelle planer. Det påpekes videre at 
dagtilbudet er en svært viktig del av behandlingstilbudet, og at en bør skaffe oversikt over 
kapasiteten i regionen, og lage tiltaksplaner for opptrapping av tilbudet.  
 
Brukerutvalget vil på det sterkeste advare mot å legge ned eksisterende tilbud før en ser at 
omstruktureringen gir ønskede resultater. Det er vesentlig at DPS-strukturen bygges ut i tråd 
med intensjonene i planen. En må videre sikre at produktivitetsøkningen innen poliklinikk ikke 
resulterer i redusert kvalitet.  
 
Brukerutvalget etterlyser klare planer for etablering av lærings- og mestringssentre i Helse 
Bergen og Helse Førde. 
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Oppfølging av kommentarer 
Helseforetakene og de andre som har uttalt seg, støtter opp om hovedprioriteringene i 
planforslaget. Tilleggsmerknader oppfattes ikke å stå i motsetning til innholdet i planforslaget, 
men vektlegger og forsterker enkelte momenter i planen.  
 
I det foreliggende planforslaget er faktiske feil som er påpekt, rettet opp. For øvrig foreslås det 
at kommentarene tas med i det videre utviklingsarbeidet. 
 
Flere av helseforetakene har kommentert bruk av deltidsavtalehjemler. Det er ikke særskilt 
omhandlet i planen, og må ses på som en generell kommentar til Helse Vest RHFs praksis på 
dette området. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Forslag til regional opptrappingsplan for psykisk helse legges til grunn for utvikling av det 
psykiske helsevernet i Helseregion Vest. 


