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Iverksetting av nødvendige tiltak for å unngå bruk av korridorplasser i 
akuttpsykiatrien/korttidspostene i Helse Bergen HF

I brev av 25.09.07 la Helse Vest RHF til grunn at det fra 27. september 2007 ikke skal være 
korridorpasienter ved de psykiatriske akuttpostene/korttidspostene i Helse Bergen HF. 

Det har i perioden frem til og med april 2008 ikke vært korridorpasienter. Statens helsetilsyn opphevet 
bl.a. på denne bakgrunn vedtak om tvangsmulkt overfor Helse Vest RHF.

I den etterfølgende perioden har det sporadisk vært korridorplasser i bruk.. Dette ble sist påpekt fra 
Helse Vest RHF i brev av 04.06.08. Styret i Helse Bergen HF ble her bedt om å sørge for å innrette det 
samlede tjenestetilbudet slik at det ikke er nødvendig å nytte korridorsenger i akuttmottak og 
korttidspostene. Helse Bergen skal selv ved høyt belegg ha en beredskap for å unngå at pasientene må 
gis tilbud i form av en korridorplass.

Rapportering siste uken viser nå at det har vært korridorpasienter sammenhengende fra 2. sept. 2008. 
Det toppet seg med 7 pasienter på korridor 5. sept.

Situasjonen er også slik at rammene fremover ikke gir trygghet for ytterligere bruk av korridorplasser. 
Det fremstår bl.a. slik at det ikke lenger er noen ”buffer” å nytte ved høyt belegg og fare at korridorplass 
må brukes.

Helse Vest RHF vil med henvisning til denne situasjonen igjen understreke at Helse Bergen HF skal ha 
nødvendig beredskap/buffer for å unngå at pasientene må gis tilbud i form av korridorplass.

Det forventes at styret umiddelbart følger saken opp. Avhengig av styret i Helse Bergen sitt vedtak, vil 
administrerande direktør i Helse Vest vurdere å legge saken fram for styret i Helse Vest RHF til ny 
behandling.
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