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Sammendrag
Denne rapporten er leveransen fra arbeidsgruppen som har utredet en ny modell for tilbudet
innenfor psykisk helsevern og rus til befolkningen i Valdres. Arbeidsgruppens mandat fastslår:
Utredningen skal anslå behovet for døgnplasser, samlokalisert ved Valdres lokalmedisinske senter, både
med tanke på antall og type døgnplasser som er nødvendig for å dekke deler av behovet for DPSdøgnplasser for befolkningen i Valdres.
Kapittel 2 inneholder en oversikt over faglige utviklingstrekk i psykisk helsevern. Kapittel 3 gir
oversikt over befolkningens bruk av helsetjenester innenfor psykisk helsevern i årene 2017 og 2018.
Kapittel 4 gir oversikt over dagens organisering og tjenestetilbud i de ulike enhetene i DPS Gjøvik og
forslag til samhandlingsflater med kommunene. Kapittel 5 er skrevet av representanter fra
kommunene og beskriver dagens organisering av tjenestene i de seks Valdreskommunene og forslag
til samhandlingsflater med Sykehuset Innlandet. Dette kapitlet gir også en oversikt over utviklingen
av bruk av KAD-plasser for psykisk helsevern ved Valdres lokalmedisinske senter (VLMS) i 2017 og
2018. Kapittel 6 beskriver anbefalingene til ny modell for tilbudet innenfor psykisk helsevern og rus
fra felles undergruppe. Felles undergruppe har hatt representanter fra kommunene, VLMS og DPS
Gjøvik. Kapittel 7 viser arbeidsgruppens risiko- og mulighetsanalyse av ny modell. Kapittel 8 gir en
kort oversikt over vurdering av mulige arealmessige løsninger for samlokalisering av DPS og VLMS
løsninger på kort og lang sikt.
Kapittel 9 beskriver arbeidsgruppens anbefaling til framtidig pasienttilbud i psykisk helsevern og rus
til befolkningen i Valdres. Arbeidsgruppen har i sine vurderinger hatt fokus på pasienttilbudet og
anbefaler en modell som bygger på sterk samhandling mellom likeverdige partnere uavhengig av
nivå på helsetjenesten. Forslaget til ny modell representerer en dreining og et skifte i psykisk
helsevern fra døgntilbud som basis til spesialisthelsetjeneste på dagtid som basis. Dette innebærer
at spesialisthelsetjenesten vil følge opp pasientene tettere der hvor pasientene oppholder seg. En
viktig suksessfaktor vil være at primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten jobber sammen i
team overfor enkeltpasienter, hvor begge nivåene har samme forpliktelse og ansvarsfølelse.
Det døgntilbudet som planlegges for befolkningen i Valdres samlokalisert ved VLMS vil bli i
samarbeid med akutt ambulant team, FACT-team og psykisk helsetjeneste i den respektive
kommune. På den måten ser arbeidsgruppen at flere innbyggere i Valdres kan få god hjelp lokalt.
Arbeidsgruppen mener hovedelementene i et fremtidig spesialisthelsetjenestetilbud bør omfatte:
1.
2.
3.
4.
5.

Etablering av FACT-team
Styrking av poliklinikk og akutt ambulant team
Etablering av hjemmevaktordning på ettermiddag/kveld og i helger
Etablering av døgntilbud tilsvarende ca 5-600 liggedøgn ved VLMS
Beslutningsstøtte til legevakten fra overlege i vakt ved DPS Gjøvik

Sykehuset Innlandet ved DPS Gjøvik vil høsten 2019 etablere et gjennomføringsprosjekt og invitere
Valdreskommunene og VLMS til å delta i prosjektet.
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1. Bakgrunn
Styret fattet i oktober 2017 et enstemmig vedtak om at Sykehuset Innlandet skal utvikle pasientens
helsetjeneste gjennom samhandling med primærhelsetjenesten i kommunene, prioritering av
desentraliserte spesialisthelsetjenester, utvikling av prehospitale tjenester og spesialiserte tilbud
med høy kompetanse. Det framtidige målbildet har et samlet tilbud innenfor somatikk, psykisk
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i en modell med ett stort akuttsykehus, kalt
Mjøssykehuset. Alle endringer som gjøres i tiden fremover skal bidra til utviklingen av dette
målbildet.
Styresaken «SI mot 2022» - tiltak for å sikre faglig og økonomisk bærekraft
Styret i Sykehuset Innlandet behandlet 19. oktober 2018 styresak nr 081-2018 «SI mot 2022» - tiltak
for å sikre faglig og økonomisk bærekraft. Styresaken innleder med følgende begrunnelse:
Styret viser til Sykehuset Innlandets faglige og økonomiske utfordringer. Det er variasjon i tilbudet til
pasientene, små fagmiljøer, en utfordrende rekrutteringssituasjon, fallende trend i antall nyhenviste
pasienter til somatiske avdelinger og en samlet beleggsprosent ved sengepostene på under 85 prosent. I
tillegg vil foretaket få en reduksjon av opptaksområdet fra 2019 når ansvaret for spesialisthelsetjenester
til Kongsvingerområdet overføres til Akershus universitetssykehus. Styret forutsetter at det arbeides
helhetlig med tiltak på foretaks- og divisjonsnivå og at tiltak som gjennomføres bidrar til å samordne
tilbudene og bedre ressursutnyttelsen for å sikre faglig og økonomisk bærekraft.
Utdrag fra styrets enstemmige vedtak:
Sykehuset Innlandet skal fortsette å utvikle tilbudet ved de distriktspsykiatriske sentrene ved å dreie
behandlingstilbudet fra døgn til poliklinisk- og ambulant behandling. Videre skal prosessen om
samlokalisering av DPS Gjøvik, Aurdal og Valdres lokalmedisinske senter og samlokalisering av DPS
Lillehammer, Bredebygden og Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter videreføres. Styret ber om at
drøftingene med kommunene i Nord-Gudbrandsdal og Valdres om faglig og praktisk samhandling forsterkes.
Det forutsettes at det gjennomføres risiko- og mulighetsanalyser av tiltakene i et pasientperspektiv med
fokus på avbøtende tiltak.
Det forutsettes at tillitsvalgte og verneombud på divisjons- og foretaksnivå orienteres om og involveres i
prosessene og arbeidet med omstilling og tilpasning av driften. Videre legges det til grunn at omstilling
gjennomføres i henhold til gjeldende lov og avtaleverk.
Saksframlegget i styresaken omtaler utvikling av distriktspsykiatriske sentre slik:
Utvikling av distriktspsykiatriske sentre
Distriktpsykiatrisk senter (DPS) har polikliniske og ambulante tjenester, samt dag- og døgntilbud til
pasienter med psykiske lidelser som har behov for utredning og behandling.
Spesialisthelsetjenesten i psykiatri opererer med senger på to nivåer, døgnplasser på sykehus og DPS
med poliklinisk, ambulant, dag- og døgntilbud. Utviklingen de siste årene har gått i retning av økt fokus
på den polikliniske og ambulante delen av behandlingen og mindre bruk av døgnplasser. Samtidig har
fordelingen av senger på de ulike nivåene utviklet seg ulikt i de ulike helseforetak. I Sykehuset Innlandet
har oppbygging og dreining/omstilling av tilbud fulgt overordnede krav til fordeling mellom sykehus
og DPS, og foretaket har hittil redusert sengekapasiteten forholdsmessig mer på sykehusnivå enn på
DPS-nivå. Sammenlikninger gjort i Helse Sør-Øst i 2018, viser at Sykehuset Innlandet ligger høyere på
drift og bruk av døgnbehandling ved de distriktpsykiatrisk sentrene enn andre helseforetak i regionen
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og noe lavere på poliklinisk behandling. Nivået på sykehussenger innenfor psykisk helsevern er
sammenlignbart med andre helseforetak.
Divisjonen må fortsette å dreie behandlingstilbudet fra døgn til poliklinisk og ambulant behandling.
Gjennomgang av forbruksmønster har vist at det er de elektive DPS døgninnleggelser som må reduseres.
Dette er riktig faglig utvikling og i tråd med andre helseforetak i Helse Sør-Øst. Døgndriften på DPS’ene
i divisjonen foregår i dag på så mange steder at det øker sårbarheten i driften. Enkeltspesialister bærer
hele døgntilbudet på enkeltenheter. I dag har Sykehuset Innlandet DPS-døgndrift på sju ulike
lokalisasjoner.
Både DPS Lillehammer og DPS Gjøvik har døgndrift på to behandlingssteder. Tilbudet er i dag
differensiert på diagnose/problemstillinger hvor akuttilbudene ligger på henholdsvis Lillehammer og
Gjøvik, mens Bredebygden og Aurdal har elektiv virksomhet. Tilbudene er ikke differensiert etter
pasientens bosted. Samhandling med kommunene og oppfølging ambulant og poliklinisk med ulike
spesialtilbud, anerkjennes i økende grad som viktig for pasientgrupper med psykisk sykdom og lidelser
av lengre varighet. Sykehuset Innlandet ønsker derfor å utvikle tjenestene slik at det legges bedre til
rette for dette. Dette betyr at DPS Gjøvik sin virksomhet i Aurdal ønskes samlokalisert med Valdres
lokalmedisinske senter på Fagernes og utvikles videre for befolkningen i Valdres i samhandling med
kommunene, gjerne som Fact-team1/samhandlingsteam. Sykehuset Innlandet ønsker å vurdere behovet
for døgnplasser samlokalisert ved Valdres lokalmedisinske senter, både med tanke på antall og type
døgnplasser. Foretaket ønsker å utvikle DPS Lillehammer sin virksomhet i Nord-Gudbrandsdal på
samme måte. Her ligger allerede poliklinikken samlokalisert med Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske
senter og døgnenheten har startet et omfattende ambulant tilbud til pasienter i Nord-Gudbrandsdal
som ønskes samlokalisert med Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter på Otta. Foretaket fortsetter
dialogene med kommunene for å vurdere hvordan Fact-team/samhandlingsteam kan utvikles og
hvordan spesialisthelsetjenesten kan bidra med et døgntilbud i samarbeid med kommunene på det
lokalmedisinske senteret på Otta. DPS Elverum-Hamar har lagt planer om å samle dagens
fire døgnenheter på Løbakk og Sanderud til to større enheter samlet på Løbakk utenfor
Hamar. Samtidig foregår det et forprosjekt i samarbeid med kommunene for utvikling av Factteam/samhandlingsteam i regionen.
Fact-team satsingen gjennomføres med forprosjekter sammen med de fleste kommunene i Innlandet.
Dette vil bidra til å forsterke dreiningen fra døgn til poliklinisk og ambulant behandling for de
pasientene som har mest omfattende symptomer og funksjonsutfordringer. Ved å gi disse
pasientgruppene mer kontinuerlig behandling i samarbeid med første-linjetjenesten, er det vist at
behovet for sykehusinnleggelser/døgnbehandling reduseres.
Utredningen «Spesialisthelsetilbud Valdres lokalmedisinske senter»
Styret i Sykehuset Innlandet behandlet 22. juni 2018 styresak nr 056-2018 Videre utvikling av det
desentraliserte spesialisthelsetilbudet i Sykehuset Innlandet.
Styret tok saksframstillingen og utredningen om videreutvikling av det desentraliserte
spesialisthelsetilbudet til orientering.

1.1 Mandat
Samlokalisering av pasienttilbudene innenfor psykisk helsevern og somatikk er en sentral del av
Sykehuset Innlandets framtidige målbilde. Denne utviklingen er også ønsket ved lokalmedisinske
sentre.
FACT-team er fleksible samhandlingsteam som gir kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester til pasienter med alvorlige psykiske
lidelser og rusmiddelproblematikk
1
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Administrerende direktør gir følgende mandat til divisjonsdirektør Psykisk helsevern:
a) Utredningen skal anslå behovet for døgnplasser, samlokalisert ved Valdres
lokalmedisinske senter, både med tanke på antall og type døgnplasser som er
nødvendig for å dekke deler av behovet for DPS-døgnplasser for befolkningen i
Valdres.
b) Arbeidsgruppen skal beskrive det framtidige tilbudet ved DPS Gjøvik, Valdres innen
1. juni 2019. NB: Administrerende direktør har senere utsatt fristen til 1. juli 2019.
Administrerende direktør gir følgende føringer for arbeidet:













Behandlingstilbudet ved DPS Gjøvik, Valdres (døgn, dag, poliklinikk og ambulante tjenester)
skal dekke deler av behovet til befolkningen i Valdres. Pasienttilbudet for befolkningen i
Valdres skal utvikles videre i samarbeid med kommunene.
Behandlingstilbudet ved DPS Gjøvik, Valdres skal dreies fra døgn til poliklinisk og ambulant
behandling på lik linje som ved de andre distriktspsykiatriske sentrene i Sykehuset
Innlandet.
Rapporten «Utredning av spesialisthelsetjenester ved Valdres lokalmedisinske senter» fra
april 2018 skal om mulig hensynstas i arbeidet med utvikling av tilbudet ved DPS Gjøvik,
Valdres og samlokalisering med Valdres lokalmedisinske senter.
Elektive døgninnleggelser ved DPS Gjøvik i Valdres og på Gjøvik skal reduseres som for
andre distriktspsykiatriske sentre. En reduksjon av antall senger må komme som en
konsekvens av faglig utvikling.
Foretakets faglige strategi om å desentraliser det man kan og sentralisere det man må, skal
være førende for arbeidet.
Oppfølging av pasientgrupper med psykisk sykdom og lidelser av lengre varighet skal
fortrinnsvis skje ambulant og poliklinisk gjennom ulike spesialtilbud. FACTteam/samhandlingsteam skal etableres for å kunne gi både kommunale tjenester og
spesialisthelsetjenester til pasienter med psykiske lidelser og rusmiddelproblematikk i
denne målgruppen.
Spesialiserte døgntilbud til pasienter med for eksempel alvorlige spiseforstyrrelser,
alvorlige intoxer, lidelser som krever ECT-behandling m.m. skal få behandling på
døgnpostene på DPS Gjøvik, som er samlokalisert med det somatiske sykehuset på Gjøvik.
Pasienter med alvorlige psykiske lidelser og behov for øyeblikkelig hjelp-innleggelser og
innleggelser i lukket døgnenhet, skal ha behandling ved Avdeling for akutt og psykose på
Reinsvoll. Pasienter som har behov for behandling innenfor alderspsykiatri eller tverrfaglig
spesialisert rusbehandling får dette døgntilbudet på Sanderud og Reinsvoll.
Behandlingstilbudet for befolkningen i Valdres skal være lokalisert i nåværende lokaler i
Aurdal inntil utredningen om samlokalisering med Valdres lokalmedisinske senter er ferdig,
og til nytt tilbud kan etableres i hensiktsmessige lokaler på Fagernes.
BUP og VOP poliklinikk Valdres er i dag lokalisert i Aurdal og skal samlokaliseres med
Valdres lokalmedisinske senter parallelt med samlokalisering av DPS Gjøvik, Valdres og
Valdres lokalmedisinske senter.
Mulige arealmessige løsninger i tilknytning til Valdres lokalmedisinske senter skal vurderes
i samråd med vertskommunen og VLMS Eiendom. De arealmessige løsningene må inkludere
areal til polikliniske tilbud/døgntilbud innenfor psykisk helsevern voksne og tverrfaglig
spesialisert rusbehandling og BUP poliklinikk Valdres.
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1.2 Organisering
Administrerende direktør er ansvarlig for prosessen som skal bidra til utvikling av tilbudet ved DPS
Gjøvik, Valdres og samlokalisering med Valdres lokalmedisinske senter.
Administrerende direktør vil etablere et Dialogforum og invitere ordførere og rådmenn i
Valdreskommunene, leder av Drifts- og utviklingsrådet ved Valdres lokalmedisinske senter og andre
representanter utpekt av regionen til regelmessige møter underveis i prosessen.
Administrerende direktør etablerte i samråd med kommunene en arbeidsgruppe med følgende
sammensetning:















Divisjonsdirektør Psykisk helsevern Gunn Gotland Bakke fram til 31. desember 2018/
Divisjonsdirektør Benedicte Thorsen-Dahl fra 1. januar 2019 (leder av gruppen)
Avdelingssjef DPS Gjøvik Liv Hammerstad
To representanter fra DPS Gjøvik, Valdres
o Enhetsleder døgn Unni Rasmussen
o Enhetsleder poliklinikk Laila Olsen
Verneombud DPS Gjøvik, Valdres Liv Hestekind Berg
To representanter fra DPS Gjøvik
o Psykologfaglig rådgiver Rasmus Dynna
o Enhetsleder Janniche Pedersen Nereng
To divisjonstillitsvalgte
o Anne Bi Hoffsten, NSF
o Sissel M.F. Bjørli, Fagforbundet
Divisjonshovedverneombud Lars Arne Hagen
To brukerrepresentanter
o Svein Eirik Lund, Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet
o Tone Meisdalen, Brukerutvalget ved Valdres lokalmedisinske senter
To representanter fra kommunene i Valdres
o Ordfører Toril Grønbrekk, Etnedal kommune
o Rådmann Martin Sæbu, Vestre Slidre kommune
Virksomhetsleder ved Valdres lokalmedisinske senter Toril Naustdal
Overlege ved Valdres lokalmedisinske senter Per Einar Jahr
Tillitsvalgt ved Valdres lokalmedisinske senter Anne Helga Espeliødegård, HTV NSF
Rådgiver divisjon Prehospitale tjenester Morten Lang-Ree
Prosjektsjef Ingerlise Ski

I tillegg har kommunalsjef Ragnhild Strømmen Strand, Vestre Slidre kommune og kommunalsjef
Laila Nereng, Sør-Aurdal kommune etter forespørsel fra arbeidsgruppens leder møtt i gruppens
møter i april, mai og juni 2019.
Arbeidsgruppen kan opprette undergrupper med supplerende deltakelse utenfor gruppen. Det kan
være behov for en undergruppe som skal vurdere det framtidige pasienttilbudet i samarbeid mellom
kommunene og DPS Gjøvik. Det kan videre være behov for en undergruppe som skal vurdere de
arealmessige mulighetene i tilknytning til Valdres lokalmedisinske senter.
Leder av arbeidsgruppen utpeker et arbeidsutvalg som skal forberede saker til arbeidsgruppen.
Brukerutvalget, TV20 og HAMU i Sykehuset Innlandet skal holdes fortløpende orientert om
arbeidsgruppens arbeid. Fortløpende orientering til ansatte i DPS Gjøvik skjer gjennom lederlinjen.
Kommunerepresentantene er ansvarlig for å orientere kommunene i Valdres.
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Sykehuset Innlandet vil involvere Overordnet samarbeidsutvalg (OSU), geografisk samarbeidsutvalg
for Gjøvik (GSU Gjøvik) og Lokalt Samarbeidsutvalg i Valdres (LAS) i utredningsarbeidet om utvikling
og samlokalisering av DPS-tilbudet med Valdres lokalmedisinske senter.
Sykehuset Innlandet ønsker å orientere Samhandlingsnettverket i Valdres om arbeidet med utvikling
og samlokalisering av distriktspsykiatrisk senter og lokalmedisinsk senter i Valdres.
Samhandlingsnettverket består av psykisk helsetjeneste i hver kommune, ledere for interkommunalt
barnevernstjeneste i Valdres, brukerrepresentant, leder av Rusteam i NAV Valdres samt
representanter for Sykehuset Innlandet.

1.3 Prosess
Arbeidsgruppe Valdres ble etablert 4. desember 2018 og har hatt sju møter. Møtene har vært avholdt
på Valdres lokalmedisinske senter (VLMS) på Fagernes.
Arbeidsgruppen har etablert tre undergrupper som har bidratt til utredningen:




Undergruppe ved DPS Gjøvik med representanter fra døgn og poliklinikk på Gjøvik og i
Aurdal
Undergruppe ved kommunene i Valdres/HO-Forum med kommunalsjefer
Felles undergruppe med representanter fra DPS Gjøvik, VLMS og kommunene i Valdres

Det vises til rapportens kapittel 4, kapittel 5 og kapittel 6.
Leder av og medlemmer i arbeidsgruppen har lagt fram orienterings- og diskusjonsgrunnlag for
gruppen i tråd med mandatet:










Gjennomgang av mandatet og føringene fra administrerende direktør
Organisering og innhold i pasienttilbudet ved DPS Gjøvik
Forbruk av helsetjenester innenfor psykisk helsevern og rus i befolkningen i Valdres
Innføring av pakkeforløp i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Beskrivelse av endrede pasientforløp ved DPS Gjøvik
Beskrivelse kommunenes behandlingstilbud i psykisk helsevern og rus
Mandat felles arbeidsgruppe
Risiko- og mulighetsvurdering
Avklaring av arealmessige løsninger ved VLMS

Sykehuset Innlandet har orientert råd og utvalg på foretaks- og divisjonsnivå om utredningsarbeidet.
Kommunerepresentantene har orientert egne råd og utvalg. Sykehuset Innlandet har orientert
Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) i flere møter og senest i møtet 22. mai 2019. Lokalt
samarbeidsutvalg i Valdres (LAS) ble orientert i møtet 6. juni 2019. Sykehuset Innlandet sendte en
skriftlig orientering til medlemmene i Samhandlingsnettverket i Valdres 5. juni 2019.
Enhetsledere ved døgn og poliklinikk i Aurdal, avdelingssjef ved DPS Gjøvik og divisjonsdirektør har
fortløpende gitt orienteringer på møter med ansatte i Aurdal. Divisjonens HR-sjef har deltatt på flere
av møtene. Divisjonstillitsvalgte fra Norsk Sykepleierforbund og Fagforbundet har sammen med
divisjonshovedverneombudet (alle medlemmer i arbeidsgruppen) har deltatt på flere av møtene
med ansatte.
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2. Faglige utviklingstrekk i psykisk helsevern
Tjenestetilbudet til pasienter innenfor psykisk helsevern og rusbehandling i spesialisthelsetjenesten
er mangfoldig og skal ivareta en stor og heterogen pasientgruppe med til dels svært ulike behov.
Tilbudet i divisjon Psykisk helsevern er organisert dels i fagområder (alderspsykiatri, TSB-døgn,
BUP, enhet for spiseforstyrrelser, TIPS) og dels etter nivå på behandlingen; døgnenheter sykehus,
døgnenheter DPS, poliklinikk DPS som inkluderer TSB og ambulante team DPS – per i dag i hovedsak
akuttambulante team.
I divisjon Psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet har det tradisjonelt og sammenliknet med andre
helseforetak i regionen vært en større bruk av døgnbehandling sett i forhold til poliklinisk og
ambulant behandling. Det har imidlertid over mange år vært gjort endringer i dette og per 2018 viste
sammenlikninger at Innlandet lå på snittbruk av døgnbehandling på sykehus, mens det fremdeles
var et høyere forbruk av planlagte innleggelser i DPS døgnenheter. Det vil fortsatt være behov for
døgnbehandling, men samlet døgntilbud i divisjonen vil utvikles videre både hva gjelder innhold og
organisering.
Utviklingen nasjonalt, regionalt og lokalt har vært og er en dreining fra døgn til dag, poliklinisk og
ambulant behandling. Det introduseres nå begrepet arenafleksibel behandling der pasienten tilstand
og behov er førende for valg av arena.
Videre er det en klar forventing om at pasientene skal tilbys mer standardiserte og forutsigbare
forløp som delvis er avklart allerede ved henvisning. Implementeringen av nasjonale pakkeforløp
innenfor psykisk helse og rus som startet januar 2019, vil sikre en slik standardisering i utredning
og behandling med forutsigbare tilbakemeldingspunkter både til pasient, pårørende og henviser
(fastlege).
I tillegg til pakkeforløpenes mer generelle krav, kommer det også i økende grad spesialiserte og
manualbaserte polikliniske og ambulante tjenester som alle har vist gode resultater i forskning og
kvalitetsoppfølging. Divisjonen har i dag flere slike tilbud og det satses aktivt på å øke dette i volum
samt tilby flere pasientgrupper slik behandling.
Eksempler på slike tilbud er;
 Dialektisk atferdsterapi, gruppe og individualbehandling
 4-dager behandling for tvangslidelse (OCD)
 Manualbasert modell for poliklinisk behandling av spiseforstyrrelse for barn og ungdom
 FACT-team for pasienter med langvarige og sammensatte psykiske lidelser og ruslidelser
 Psykoedukativt tilbud til pasienter og pårørende, for eksempel ADHD, Bipolar sykdom,
depresjon m.m.
Videre utvikling av slike tilbud vil sammen med satsning på bred allmennpsykiatrisk kompetanse
legge til rette for et pasientsentrert tilbud hvor pasienten i økende grad kan velge
behandlingstilnærming.
I tillegg vil det være nødvendig å satse på økt bruk av teknologi og innovasjon også i våre tjenester,
både på grunn av pasientenes forventninger og fordi det er nødvendig på grunn av framtidig mangel
på helsepersonell. Økt bruk av e-mestringsforløp og bruk av elektroniske kvalitetsregistre i
pasientbehandlingen vil komme de nærmeste årene.
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Det er også en økende oppmerksomhet på behovet for bedre og tettere samhandling på tvers av
forvaltningsnivåene, spesielt overfor den gruppen pasienter som har behov for mye helsetjenester. I
regional utviklingsplan i Helse Sør-Øst RHF som ble vedtatt januar 2019, står det:

Denne satsningen korresponderer godt med utviklingsarbeidet som nå foregår i Innlandet. Alle de
44 kommunene i opptaksområdet har sammen med sitt lokale DPS et FACT forprosjekt eller etablert
prosjekt (per i dag Gjøvik kommune og Gjøvik DPS) i gang. Omfanget av denne satsningen er unik i
Norge og med mål om etablerte FACT-team/samhandlingsteam i hele Innlandet. Dette vil gi pasienter
i målgruppen et skreddersydd tilbud med samtidig innsats fra kommunehelsetjeneste og
spesialisthelsetjeneste med mål om bedre helse, bedre funksjonsnivå på mange områder og mindre
behov for intensive døgnopphold for pasientene. Pasienter i ROP-gruppen vil på denne måten kunne
få bedre integrert tilbud enn i dag.
Denne satsningen vil også gi oss helt nye erfaringer i samhandling som også kan bidra positivt til
utvikling av nye tilbud innenfor andre tjenesteområder. Eksempler kan være utvikling av
gruppetilbud sammen med kommunene, videreutvikling av akuttvurderingstilbud eller samhandling
om døgnsenger på de lokalmedisinske sentrene slik det er beskrevet i foreslått modell i denne
rapporten.
Det er avgjørende at det framover legges til rette for at innovasjon i tjenestene blir en naturlig del av
den faglige utviklingen og at tilbud evalueres og stadig videreutvikles.
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3. Forbruk av helsetjenester for befolkningen i Valdres
3.1 Befolkningstall for kommunene i Valdres per 1. januar 2018

Denne rapporten omhandler tilbudet til pasienter over 18 år. Tallene viser at lokale tjenester innen
rus og psykisk helsevern har en dekningsgrad på 3,54 %.

3.2 Forbruk av helsetjenester psykisk helsevern døgn

Grafen viser liggedøgn pr. 1000 innbygger i alle kommunene i DPS Gjøvik sitt opptaksområde
fordelt på dagens tre døgnenheter i 2017. Siste kolonne viser snittforbruket for alle kommunene.
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Grafen viser liggedøgn pr. 1000 innbygger i alle kommunene i DPS Gjøvik sitt opptaksområde
fordelt på dagens tre døgnenheter i 2018. Siste kolonne viser snittforbruket for alle kommunene.

Forbruk antall senger for Valdres kommunene i DPS Gjøvik 2017 og 2018:

Døgnenhetene i DPS Gjøvik viser en ganske stabil fordeling de to siste årene på forbruk for
pasienter fra Valdres kommunene. Av det totale sengeantallet på ti i enheten i Aurdal, er tre senger
benyttet av pasienter fra Valdreskommunene. Dette forbruket brukes som utgangspunkt for
arbeidet i denne rapporten.
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Døgnenhet Gjøvik, akutt Døgnenhet Gjøvik, allmen Døgnenhet Valdres
227
187
1087
8
7
26

Totalt
1501
39(41)

I løpet av 2018 var 39 pasienter fra de seks Valdres kommunene innlagt i en eller flere DPSdøgnenheter.

3.3 Forbruk av helsetjenester poliklinikk

DPS Gjøvik, poliklinikk Valdres
Antall
pasienter
ETNEDAL
NORD-AURDAL
SØR-AURDAL
VANG
VESTRE SLIDRE
ØYSTRE SLIDRE
TOTALT

2017
34
234
69
35
59
51
482

Antall
pasienter
2018
34
239
74
28
64
67
506

Antallet unike pasienter som fikk poliklinisk tilbud lokalt i Valdres innen psykisk helsevern og rus
økte fra 2017 til 2018 med nesten 5 % og var i 2018 506 pasienter.
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4. Innspill fra undergruppe ved DPS Gjøvik
4.1 Organisering av tjenestene ved DPS Gjøvik
DPS Gjøvik er per 1. juni 2019 organisert slik:

Kort beskrivelse av de ulike enhetene:
Poliklinikk Valdres
 14,0 årsverk med 2,6 overleger, 2 psykologspesialister og 2 psykologer
 Faglig profil: TSB, LAR, akuttambulant team og allmennteam
 DBT-team med behandling i gruppe og individuelt for pasienter personlighetsproblematikk
og livstruende atferd, godkjent for TUD
 Gruppebehandling. KUT og psykomotorisk fysioterapi blir ofte brukt til traumepasienter
Poliklinikk Hadeland
 17 årsverk med 2 overleger, 2 psykologspesialister og 8 psykologer
 Faglig profil: TSB og LAR-team, akuttambulant team, allmennteam, spiseforstyrrelsesteam,
traumeterapi (inkl EMDR), pårørendegrupper, sinnemestringsgruppe og ettervernsgruppe,
godkjent for TUD
 Spisskompetanse: GID gruppe
Poliklinikk Gjøvik
 36,66 årsverk med 3 overleger, 1,8 LIS, 4 psykologspesialister og 4 psykologer
 Faglig profil: TSB, LAR, allmenne team, gruppeteam. Behandler hele spekteret av psykiske
lidelser, godkjent for TUD
 Spisskompetanse: OCD-behandling
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Akuttambulant enhet (AAE), Gjøvik
 9 årsverk med 0,5 overlege og 0,5 psykologspesialist
 Faglig profil: akutte psykiske kriser, hjemmebasert behandling i inntil fire uker for
befolkningen i Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land
FACT, Gjøvik (organisert under AAE)
 7,3 årsverk fordelt med 3 fra DPS Gjøvik og 4,3 fra Gjøvik kommune med 0,5 overlege og 0,5
psykologspesialist
 Faglig profil: Behandling av alvorlig psykisk/ruslidelse hos pasienter som ikke nyttiggjør seg
av ordinære tilbud
Enhet for akuttpsykiatri, Gjøvik
 31,5 årsverk med 2 overleger, 2 LIS og 1 psykologspesialist
 10 døgnplasser
 Faglig profil: akutte kriseopphold, overlege i vakt, avtakerfunksjon for sentralsykehusnivå.
Godkjent for tvang, ECT, poliklinisk aktivitet, gjør tilsyn av pasienter i somatiske sengeposter
Enhet for allmennpsykiatri, Gjøvik
 23,4 årsverk med 1 overlege, 2 LIS og 1 psykologspesialist
 10 døgnplasser, gjennomsnittlig liggetid er 21 dager
 Henvisning om elektiv innleggelse via fastlege og poliklinikk. Henvisning går gjennom felles
inntak i DPS Gjøvik
 Faglig profil: akuttinnleggelser der det er behov for rask innleggelse uten at kriterier for øhjelp er til stede. «Henvises» av AAE eller behandler på poliklinikk
 Avtakerfunksjon for Enhet for akuttpsykiatri, DPS Gjøvik og ø-hjelpspostene på Reinsvoll
Enhet for spiseforstyrrelser, Gjøvik
 25 årsverk med overlege, psykologspesialist, LIS, sosionom, aktivitør, fysioterapeut, 22
miljøpersonale med psykiatriske sykepleiere, sykepleiere og helsefagarbeidere
 10 døgnplasser
 Faglig profil: områdefunksjon for Innlandet med behandling av alvorlig spiseforstyrrelse,
godkjent for tvang
Enhet for allmennpsykiatri, Valdres
 23,81 årsverk med 1,4 overlege og 1 psykologspesialist
 10 døgnplasser, gjennomsnittlig liggetid 22,4 dager
 Faglig profil: medikamentell behandling, medikamentfri behandling, psykoedukasjon,
psykoterapi, krisehåndtering, EMDR, eksponering, kognitiv terapi og kognitiv miljøterapi,
miljøterapi, fysisk aktivitet, støtte/struktur, samtaler, ergoterapi, sosionombistand –
individuell- og gruppebehandling med fokus på livsmestring
 Spisskompetanse: traumebehandling

4.2 Endrede pasientforløp som følge av nasjonale og regionale føringer
Pakkeforløp psykisk helsevern er kjent av ansatte i DPS og kommunene. Med implementering av
pakkeforløpet forventes en raskere og mer strukturert utredning. En konsekvens av dette skal bli at
behandlere skal kunne bli flinkere og raskere til å identifisere de pasientene som skal ha og de som
ikke skal ha behandling i spesialisthelsetjenesten. Ved å avklare rett behandlingsnivå tidligere, og
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dermed avsluttet de forløpene som ikke er i den definerte målgruppen til DPS, bør det kunne frigjøres
ressurser til mer intensivert behandling av de pasientene som trenger det.
Pakkeforløpet har også klare rammer for når det må gjøres evaluering av behandlingsforløpet. En
slik evaluering skal være med på at sikre at behandlingen har effekt og at det er kontinuerlig fokus
på kost/nytte i forhold til lidelsestrykk og funksjonsnivå.
I pakkeforløpet defineres en tydeligere ansvarsfordeling mellom 1. og 2. linje, noe som forutsetter
tettere samhandling mellom kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten og pasientene.

4.3 Samhandlingsflater med kommunene
Undergruppe DPS Gjøvik mener at samhandlingsflater mellom DPS og kommunene kan skje på
følgende områder:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Etablering av FACT
Økning av felles akuttambulante tjenester, der DPS og kommunene i Valdres samarbeider,
dette ved økt kontakt eventuell etablering av felles ambulant team, fortrinsvist med
spesialistkompetanse tilgjengelig i front
Det ønskes utvidet åpningstid i kommunen
Øke kontaktflaten til KAD posten, gjennom for eksempel fast morgenmøte/tilsyn av
inneliggende pasienter
Beslutningsstøtte etter kl. 15.30
Gi DPS mulighet for at henvise til KAD. En slik ordning er per i dag formalisert i
samarbeidsavtalen mellom DPS Gjøvik, poliklinikk Hadeland og KAD Gran/Lunner
Etablere gruppebehandling i samarbeid med kommunene
Kommunene får bedre tilgang til psykiater – DPS får tilgang på lege i forhold til somatiske
vurderinger – Samarbeid på dagtid. Videreutvikle samarbeidet som det er definert i klinisk
samarbeidsutvalg
Samhandling/samdrift om senger – utredes senere
Kommunen tidlig inn under innleggelser – ikke etter innleggelser

Flere av forslagene ovenfor er elementer i framtidig modell for behandlingstilbudet til befolkningen
i Valdres.

4.4 Videre arbeid i DPS Gjøvik
DPS Gjøvik skal høsten 2019 gjennomføre et strategiarbeid under ledelse av avdelingssjef for å
definere framtidig pasienttilbud etter dreining fra døgn til dag, poliklinikk og ambulante tjenester.
Strategiarbeidet vil bli en del av gjennomføringsprosjektet for etablering av ny modell for
pasienttilbudet i Valdres.
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5. Beskrivelse av tjenestene i Valdreskommunene
5.1 Organisering av tjenestene i kommunene
Valdresregionen kjennetegnes av store avstander og få innbyggere i spredt bebyggelse. De seks
kommunene har følgende innbyggertall, areal og antall ansatte i psykisk helse:
Tekst

Etnedal

NordAurdal

Sør-Aurdal

Vang

Vestre
Slidre

Øystre
Slidre

Kommunestørrelse;
antall personer

1349

6449

3011

1608

2135

3248

Psykisk helse,
antall årsverk

3 årsverk

6,1 årsverk

5,65 årsverk +1
erfaringskonsulent
på 40 %

2,5
årsverk

2,8 årsverk

3,5 årsverk

Rusteam

NAV rusteam, 3,5 årsverk

Landareal

444 𝑘𝑚2

1076 𝑘𝑚2

1314 𝑘𝑚2

421 𝑘𝑚2

883 𝑘𝑚2

851 𝑘𝑚2

Av tabellen fremgår det ca 27 årsverk knyttet til arbeid med rus og psykisk helse i Valdresregionen.
Psykisk helsetjeneste i alle kommunene arbeider etter føringer fra «Sammen om mestring».
Samhandlingen mellom kommunene i Valdres oppleves som god. Psykisk helsetjeneste skreddersyr
tjenester rundt brukernes behov etter beste evne. Tjenester tilbys generelt mellom 8-16 på
hverdager. Ved behov for kontinuerlig døgnoppfølging tilbys i noen tilfeller omsorgsboliger, men det
oppleves som lite tilfredsstillende at det ikke finnes tilrettelagte tjenester på ettermiddag/kveld for
en del av de aktuelle pasientene.
Det siste året har flere av kommunen i Valdres tilsatt kommunepsykolog, og de resterende
kommunene jobber aktivt med rekrutering. Det oppleves en økt forventning og økende antal
henvisninger av barn og unge. Det tverrfaglige samarbeidet er godt innarbeidet i kommunene. Det
er fortsatt en utfordring å etablere tjenestetilbud til psykisk syke og rusavhengige på samme nivå
som somatisk syke. Holdningsendring og veiledning mellom etatene vurderes som svært viktig. Det
er i dag ikke et tilfredsstillende helhetlig tilbud som gis til brukere innen rus og psykisk helse. Det er
behov for å øke samhandlingen mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten for å gi et mer
tilpasset og spesialisert tilbud der brukerne bor og der de skal leve livene sine. Kommunene ønsker
i større grad en likeverdig samhandling med spesialisthelsetjenesten. Brukere med store behov for
oppfølging gis i noen tilfeller midlertidig plass på omsorgshjem der det allerede er døgnkontinuerlig
tilsyn. Flere av kommunene har et lite antall unge med alvorlige psykiske lidelser, samt brukere med
krevende ROP lidelser. I de tilfellene det ikke finnes kommunale eller statlige behandlings- eller
utredningstilbud med tilstrekkelig kompetanse og ressurser, kjøpes disse tjenestene av private
aktører.

5.2 Innføring av pakkeforløp
Kommunene i Valdres er godt oppdatert på pakkeforløp og hvor viktig dette er for å tilby helhetlige
forløp. Kommunene følger den nasjonale implementeringsplanen for pakkeforløpene (IS-2734).
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Fastlegens rolle:
• Gjøre seg kjent med innhold og anbefalinger i pakkeforløpene
• Følge anbefalinger i henvisningsveileder for pakkeforløp psykisk helse og rus
• Henvise til pakkeforløp i henhold til nasjonal plan for når første pasient skal kunne henvises
til pakkeforløp
• Følge opp anbefalinger om ivaretakelse av somatisk helse
• Samarbeide med spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenesteytere om henvisning og
oppfølging ved behov
• Gjøre seg kjent med aktuelle kommunale tjenestetilbud for målgruppen og relevante brukerog pårørendeorganisasjoner
Øvrige kommunale tjenester
• Gjøre seg kjent med innhold og anbefalinger i pakkeforløpene
• Samarbeide med spesialisthelsetjenesten om oppdatering av eksisterende samarbeids- og
tjenesteavtaler i tråd med anbefalinger i pakkeforløpene
• Informere fastleger og andre som kan henvise til TSB og PHV om psykisk helse- og
rustjenester i kommunen og relevante bruker- og pårørende organisasjoner
Kommunene er litt ulikt organisert i forhold til koordinering og hvilke instanser som skal ha dette
ansvaret. Koordinerende enhet i kommunen har overordnet ansvar for koordinatorer for pasienter
og brukere som har behov for langvarige og sammensatte tjenester. Dette omfatter også pasienter i
pakkeforløp psykisk helse og rus som har behov for koordinering. Informasjon om ansvarlig enhet
fremkommer på de respektive hjemmesidene til kommunene, med nødvendig kontaktinformasjon.
Kommunene skal sikre nødvendig oppfølging både før, under og etter behandling i
spesialisthelsetjenesten for pasienter med behov for koordinerte og samtidige tjenester.
Spesialisthelsetjenesten må i større grad enn tidligere bidra til helhetlig og samordnet oppfølging av
pasienter etter utskrivelse.

5.3 Samhandlingsflater med Sykehuset Innlandet
En god oppgave- og ansvarsfordeling og et godt samarbeid mellom primær- og
spesialisthelsetjenesten er avgjørende for at pasienter opplever tjenestene som helhetlige og gode.
Tjenestene har i dag ulike ordninger som skal sikre samhandling, som for eksempel:
• samarbeidsavtale kommune/SI
• felles prosjekter
• felles møtearenaer
Det er viktig med gjensidig og fortløpende dialog mellom tjenestene. Pakkeforløpene beskriver
følgende om samarbeid mellom kommune og spesialisthelsetjeneste:
•
•
•
•

Ved henvisning: samarbeid og gjensidig drøftinger for å avklare behov for helsehjelp og tiltak
på rett nivå og hvilke aktører som bør være involvert
Etter utredning: tilbakemelding til henviser og fastlege etter utredning
Samarbeidsmøter ved behov
Avslutning i spesialisthelsetjenesten: planlegging for avslutning av forløpet og avklaring av
behov for oppfølging i kommuner etter utskrivelse bør gjøres så tidlig som mulig i forløpet
og behov meldes til kommunene
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Alle kommunene har et ønske om et FACT-team som kan imøtekomme behovet til brukere i
hovedforløp 3 (en modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med
alvorlige psykiske lidelser). Et FACT-team kan også ha funksjon som veileder for Psykisk
helse/rusteam med sin tverrfaglige kompetanse. Et FACT-team i Valdresregionen vil medføre
utvikling av velferdstekniske løsninger/videoløsninger. Om et FACT-team skal fungere optimalt, må
det være tilstrekkelige ressurser i den daglige driften som kan ivareta den daglige oppfølgningen.

5.4 Erfaringer med KAD for rus og psykisk helsevern
Intermediæravdelingen på VLMS har siden oppstart i 2015 hatt gode rutiner og prosedyrer for bruk
av kommunale akutte døgnplasser innenfor somatikk på vegne av Valdresregionen. Fra 1. januar
2017 ble det også et lovpålegg om kommunale akutte døgnplasser for rus og psykisk helse.
Intermediæravdelingen ble valgt også for denne pasientgruppen. I etableringen av tilbudene er de
rutiner og prosedyrer som avdelingen jobber etter utarbeidet i samarbeid med fastlegene. Det er
også utarbeidet inklusjons og eksklusjonskriterier samt en avtale med Dnlf om legetjenester for
plassene i legevaktstidsrommet. I dette arbeidet er Veileder for kommunale akutte døgnplasser som
er utarbeidet av helsedirektoratet vært førende for arbeidet.
Antall innleggelser
Type plasser
KAD somatikk
KAD rus og psykisk helse
Totalt KAD innleggelser

2017
237
12
249

2018
285
37
322

Det er en økning på om lag 200 % fra første til andre driftsår med psykisk helse og rus pasienter
Det er også viktig å understreke at mange av de pasientene som legges inn på KAD uavhengig om det
er somatikk eller rus/psykisk helse, legges ofte videre inn på en intermediærplass etter ett døgn.
Flere av pasientene som legges inn for somatisk lidelse har også psykiske lidelser og motsatt.
Innleggelsesdiagnosen avgjør om pasienten registreres på KAD somatikk eller psykisk helse/rus.
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6. Anbefaling fra felles undergruppe
6.1 Innledning
Arbeidsgruppen har opprettet en felles undergruppe til å se innspillene fra undergruppen ved DPS
Gjøvik (jfr kapittel 4) og beskrivelsen av tjenestene i Valdreskommunene (jfr kapittel 5) i
sammenheng.
Undergruppen ble gitt følgende mandat/oppdrag:
 Beskrive behov for samhandling i framtidig behandlingstilbud for befolkningen i Valdres,
knyttet til døgntilbud, poliklinisk behandling, akuttambulant team og FACT-team.
 Utarbeide forslag til prinsipper for samhandling mellom kommunehelsetjenesten og
spesialisthelsetjenesten i framtidig behandlingstilbud.
Undergruppen har vært sammensatt slik:
To representanter fra kommunene/HO-forum
 Kommunalsjef Ragnhild Strømmen Strand, Vestre Slidre kommune
 Kommunalsjef Laila Nereng, Sør-Aurdal kommune
To representanter fra Sykehuset Innlandet/DPS Gjøvik
 Avdelingssjef Liv Hammerstad
 Psykologfaglig rådgiver Rasmus Dynna
To representanter fra VLMS
 Virksomhetsleder Toril Naustdal
 Overlege Per Einar Jahr

6.2 Vurderinger og konklusjon
I felles undergruppe ble kommunenes forventninger til et fremtidig spesialisthelsetjenestetilbud i
en fremtidig modell tydeliggjort slik:
 Må sikre høy kompetanse som er lett tilgjengelig for alle kommunene i prinsippet 24/7.
 Må ha ambisjon om at et fremtidig tilbud blir minst like godt og helst bedre enn dagens
tilbud.
 Må ha fokus på de dårligste pasientene. Samarbeid om de pasientene som trenger det mest
ses på som et godt utgangspunkt for samarbeid og samhandling mellom
spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. En tettere oppfølging i et samarbeid
mellom pasient, primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste med hjemmet som base, vil
erfaringsmessig redusere behovet for og varigheten av sykehusinnleggelser.
Undergruppen har vært opptatt av at følgende verdier og føringer skal prege utformingen av det
fremtidige tilbudet:
KOMPETANSE, TILGJENGELIGHET, SAMARBEID, LIKEVERDIGHET og BRUKERSTYRING.
Utredningen av DPS representerer en dreining og et skifte i psykisk helsevern fra døgntilbud som
basis til spesialisthelsetjenestetilbud på dagtid som basis. Dette innebærer at
spesialisthelsetjenesten vil følge opp pasientene tettere der hvor pasientene oppholder seg. En
viktig suksessfaktor vil være at primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten jobber sammen i
team overfor enkeltpasienter, hvor begge nivåene har samme forpliktelse og ansvarsfølelse.
Utforming av en ny modell vil ikke gå ut på å finne erstatning for eksisterende døgntilbud, men å
møte behovet for spesialisthelsetjenester til befolkningen i Valdres på en annen måte. Det er viktig

20

Sykehuset Innlandet HF

Arbeidsgruppe Valdres 2019

at fremtidig modell er dynamisk og fleksibel, hvor en er beredt til å justere og korrigere modellen ut
fra de erfaringene som høstes.
Felles undergruppe mener hovedelementene i et fremtidig spesialisthelsetjenestetilbud bør
omfatte:
1.
2.
3.
4.
5.

Etablering av FACT team
Styrking av poliklinikk og akutt ambulant team
Etablering av hjemmevaktordning på ettermiddag/kveld og i helger
Etablering av døgntilbud ved Valdres lokalmedisinske senter (VLMS)
Beslutningsstøtte til legevakten fra overlege i vakt ved DPS Gjøvik

Vedr 1 – Etablering av FACT team
Det er etablert et eget forprosjekt for FACT-team i Valdres hvor alle kommunene, NAV og
Sykehuset Innlandet har deltatt. Alle parter har konkludert med at FACT-team bør etableres og
fylkesmannen har bevilget tilskudd til et hovedprosjekt. Det planlegges oppstart av FACT-team i
Valdres innen utgangen av 2019.
Vedr. 2 – Styrking av poliklinikk og akutt ambulant team
Overlege- og psykologressurs fra døgnenheten overføres til poliklinikken. I tillegg tilrås at
poliklinikken styrkes med anslagsvis ett årsverk finansiert med midler som frigjøres ved avvikling
av døgnenheten. Nye polikliniske tilbud/dagtilbud bør vurderes, herunder for eksempel etablering
av depotpoliklinikk, etablering av traumegruppe m.m.
Poliklinikken må ha mulighet for gruppebehandling og funksjonsvurderinger/ADL-trening.
Når poliklinikktilbudet styrkes og poliklinikken flyttes fra Aurdal til VLMS vil det ligge til rette for et
strukturert og formalisert opplegg for faglig støtte og veiledning overfor legevakten og VLMS.
Vedr. 3 – Etablering av hjemmevaktordning på ettermiddag/kveld og i helger
Tilbud på ettermiddag, kveld og i helger overfor pasienter med ruslidelser og psykiske lidelser har
vært etterspurt i Valdresregionen. Det er vanskelig å vurdere hvor stort dette behovet vil være. Det
er også grunn til å anta at styrking av poliklinikk-/dagtilbud og etablering av FACT-team vil bidra til
å forebygge behovet for bistand utenom ordinær arbeidstid. Felles undergruppe tilrår likevel at det
prøves ut en ordning med hjemmevakt på ettermiddag, kveld og i helger bemannet av ansatte ved
akutt ambulant team og FACT-teamet.
Det må settes opp klare kriterier for hvilke pasientgrupper som kan benytte seg av
hjemmevaktordningen og hvordan tilbudet skal organiseres. Det må også avklares hvordan VLMS
eventuelt kan benytte seg av hjemmevaktordning for konsultasjon utenom ordinær arbeidstid.
Dette vil bli utredet i gjennomføringsprosjektet høsten 2019. Divisjonstillitsvalgte vil bli involvert i
utredning av hjemmevaktordningen.
Vedr. 4 – Etablering av døgntilbud ved VLMS
Det er vanskelig å anslå hvor stort behovet for døgnplasser/døgntilbud vil være i en fremtidig
modell med vesentlig vekt på forsterket oppfølging av pasientene på dagtid. Det må også tas stilling
til hvilke pasientgrupper som skal være målgruppen for et døgntilbud. Behovet antas blant annet å
være knyttet til pasienter som i dag har brukerstyrt seng ved DPS Gjøvik, Aurdal, men det kan også
være andre avklarte pasientgrupper som kan dra nytte av et døgntilbud. Arbeidsgruppen har
drøftet om traumepasienter kan være en målgruppe som kan ha nytte av et opphold på VLMS i
forbindelse med mer intensiv dagbehandling. Et slikt pasientforløp må utvikles videre i
gjennomføringsfasen.
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Det er knyttet utfordringer til å etablere døgntilbudet som et spesialisthelsetjenestetilbud i juridisk
forstand, av hensyn til faglige krav til suicidalvurderinger ved innleggelse osv. Ved å etablere
døgntilbudet som spesialisthelsetjenestetilbud vil all pasientdokumentasjon også måtte føres i
Sykehuset Innlandet sitt journalsystem (DIPS). Dette vil fordre at alle ansatte ved VLMS som følger
opp pasienter innlagt på døgn må ha tilgang til DIPS.
En enklere måte å organisere døgntilbudet på vil derfor være å etablere dette som kommunale
plasser hvor spesialisthelsetjenesten/DPS har innleggelsesmyndighet og hvor
spesialisthelsetjenesten følger opp pasientene på dagtid. Innleggelseskriterier og kriterier for
opphold (eks liggetid) vil være annerledes enn for de ordinære kommunale KAD plassene.
Det faglige spesialisthelsetjenestetilbudet på dagtid vil etter denne modellen bli ivaretatt av akutt
ambulant team, poliklinikken og FACT teamet (ut fra hvem som har ansvaret for respektive
pasient). Dagtilbudet som gis av poliklinikk, akutt ambulant team og FACT-teamet vil bli en viktig
del av et helhetlig tilbud for pasienter innlagt på døgnplass ved VLMS.
Innhold/bruk og ansvarsforhold vedrørende døgntilbudet skal vurderes i forbindelse med
gjennomføringsprosjektet høsten 2019.
Det er innledet dialog med VLMS om kjøp av døgn-/KAD-tilbud. En avtale om kjøp av døgntilbud
bør ha tilstrekkelig varighet til å gi VLMS nødvendig forutsigbarhet planleggingshorisont, men
likevel ikke lengre varighet enn at tilbudet kan endres/justeres etter at man har høstet erfaring
med hvor stort behovet for døgntilbud faktisk vil være. En avtaleperiode på to år bør i denne
forbindelse ivareta disse hensynene.
Behovet for døgntilbud for pasienter i Valdres har vært viet mye oppmerksomhet i prosjektet.
Arbeidsgruppen vil konkludere med at behovet for døgntilbud vil bli tilfredsstillende dekket
gjennom døgntilbudet som allerede finnes ved døgnenhetene ved DPS Gjøvik og ved
sykehusavdelingene på Reinsvoll samt det døgntilbudet som tilrås etablert ved VLMS. Det er også
arbeidsgruppens oppfatning at et bedre og mer tilgjengelig behandlingstilbud på dagtid vil
redusere behovet for innleggelser. Arbeidsgruppen legger opp til en fleksibel modell hvor
døgntilbudet kan justeres ut fra befolkningens behov.
Vedr. 5 - Beslutningsstøtte til legevakten fra overlege i vakt ved DPS Gjøvik
For å sikre legevaktslegene god kvalitet og trygghet i sine faglige vurderinger av psykiatriske
pasienter tilrås at beslutningsstøtte og veiledning fra overleger i vakt ved DPS Gjøvik
tydeliggjøres/formaliseres.

6.3 Samhandling i perioden fram mot samlokalisering ved VLMS
I perioden fram mot ferdigstillelse av lokaler til dag- og døgntilbud ved VLMS vil poliklinikk og
dagtilbud fortsatt være lokalisert på Aurdal. FACT-teamet vil også midlertidig bli etablert der.
I dialogen med VLMS om kjøp av døgnkapasitet må en forhøre seg om muligheten for å etablere
dette tilbudet før nye lokaler ved VLMS er ferdigstilt.
Samhandling og organisering av tilbudet fram mot samlokalisering vil bli et viktig tema i
gjennomføringsprosjektet som er neste fase av omstillingsprosjektet.
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7. Risiko- og mulighetsanalyse
Styret i Sykehuset Innlandet vedtok i sak nr 081-2018 flere tiltak for å sikre faglig og økonomisk
bærekraft i helseforetaket, herunder utvikling av tilbudet ved DPS Gjøvik, Valdres og samlokalisering
med Valdres lokalmedisinske senter. Kravet om risiko- og mulighetsanalyse av alle tiltakene ble
formulert slik i styrets vedtak:
Det forutsettes at det gjennomføres risiko- og mulighetsanalyser av tiltakene i et pasientperspektiv med
fokus på avbøtende tiltak.

7.1 Arbeidsgruppens vurdering
Arbeidsgruppen har gjennomført risikoanalyse basert på innspill fra felles undergruppe og tok
utgangspunkt i følgende målsettinger for ny modell:





Spesialisthelsetjenesten er tilgjengelig når behovet oppstår; dvs tjenesten er der når en
trenger den – både overfor pasientene i direkte pasientbehandling og overfor kommunene
når det gjelder råd/veiledning
Spesialisthelsetjenestetilbud og kommunalt tilbud som sammen og samtidig har fokus på de
dårligste pasientene
Forståelse, oppslutning og tilslutning i Valdressamfunnet om at dreining fra døgn til dag og
poliklinikk vil gi et minst like godt faglig tilbud og til flere pasienter enn i dag
FACT-teamet skal gi et kontinuerlig, oppsøkende og godt faglig tilbud til definerte pasienter

Arbeidsgruppen definerte følgende risikofaktorer:
1. Helsetjenesten oppdager ikke forverring hos en pasient slik at pasienten ikke får nødvendig
oppfølging.
2. DPS og kommunene i Valdres har ikke tilstrekkelige ressurser til å følge opp pasientene
sammen (særlig etter 1600, kveld og helg).
3. Sykehuset Innlandet klarer ikke fullføre dreiningen av tilbudet i tråd med ny modell.
4. Sykehuset Innlandet klarer ikke gi god nok begrunnelse for at dreiningen av pasienttilbudet
er best for de fleste pasientene i Valdres.
5. FACT-teamet i Valdres vil være et sårbart team med få ansatte.
6. FACT-teamet i Valdres kan ha manglende kompetanse og det kan være vanskelig å rekruttere
rett kompetanse både i kommunene og DPS Valdres.
Arbeidsgruppen mente at følgende vil være avbøtende tiltak:





Det er et lederansvar i kommunene og DPS Valdres at FACT-teamet lykkes
Lederne må motivere de ansatte i teamet
Alle må promotere FACT-teamet overfor befolkningen/politikerne
Samlokalisering av poliklinikk og VLMS vil styrke rekrutteringen

Arbeidsgruppen understreker at det må gjennomføres risikovurderinger i
gjennomføringsprosjektet høsten 2019 for fortløpende å identifisere risikofaktorer og iverksette
avbøtende tiltak ved innføring av ny modell for pasienttilbudet innenfor psykisk helsevern og rus
til befolkningen i Valdres.
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7.2 Muligheter i ny modell
Arbeidsgruppen vil påpeke noen av de mulighetene en ny modell for pasienttilbudet i Valdres vil gi:
•
•
•
•

Økt fleksibilitet i tilbudet – både for pasienter, kommunene og Sykehuset Innlandet
Tettere samhandling med kommunene med spesielt fokus på de pasientene som trenger det
mest
Mulighet for raskere respons overfor kjente pasienter inkludert kontakt med bakvakttjeneste
Utvikle økt kapasitet for akuttvurderinger av pasienter i samarbeid mellom fastlege/legevakt
og DPS
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8. Arealmessige løsninger
8.1 Bygningsmessige løsninger for samlokalisering av DPS Valdres med VLMS
I prosessen har det vært møter med styret for VLMS Eiendom og Nord-Aurdal kommune for å finne
mulige utbyggingsløsninger ved VLMS på Fagernes. Det er i hovedsak to løsninger som er drøftet;
bygge på en etasje på en nåværende fløy eller bygge ut en ny fløy til nåværende bygningsmasse. Det
viktigste i nåværende fase har vært å få avklart om det faktisk er mulig å lokalisere DPS-virksomheten
ved VLMS.
Sykehuset Innlandet må i en utvidelse av bygget bidra til å finne løsninger for kreftpoliklinikken for
å frigjøre areal til et døgntilbud for psykisk helse.
Foretakets rammebetingelser er at årlige leiekostnader ikke overstiger årlige kostnader for drift av
bygningsmassen i Aurdal.
Status per sluttføring av arbeidsgruppen rapport er at eiendomsselskapet og kommunen
konkluderer med at utbygging trolig er realiserbart innenfor det arealbehovet og de økonomiske
rammene Sykehuset Innlandet har definert. Valg av utbyggingsløsning vil bli avklart tidlig høst 2019.
Foreløpig vurdering tilsier at samlokalisering tidligst kan gjennomføres i 2021.

8.2 Bygningsmessige løsninger kort sikt
Sykehuset Innlandet samarbeider med ledelsen ved VLMS og VLMS Eiendom for å vurdere om det
finnes mulige arealmessige løsninger på kort sikt slik at døgntilbudet kan etableres ved VLMS før
ferdigstillelse av nybygg i 2021.
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9. Arbeidsgruppens anbefaling
Arbeidsgruppens anbefaling tar utgangspunkt i mandatet gitt av administrerende direktør etter
styrets vedtak i sak 081-2018 «SI mot 2022 - tiltak for å sikre faglig og økonomisk bærekraft»:
a) Utredningen skal anslå behovet for døgnplasser, samlokalisert ved Valdres
lokalmedisinske senter, både med tanke på antall og type døgnplasser som er
nødvendig for å dekke deler av behovet for DPS-døgnplasser for befolkningen i
Valdres.
b) Arbeidsgruppen skal beskrive det framtidige tilbudet ved DPS Gjøvik, Valdres innen
1. juni 2019. NB: Administrerende direktør har senere utsatt fristen til 1. juli 2019.

9.1 Framtidig pasienttilbud i psykisk helsevern og rus til befolkningen i Valdres
Arbeidsgruppen har i sine drøftinger av framtidig pasienttilbud for befolkningen i Valdres hatt fokus
på pasienttilbudet. Arbeidsgruppen støtter vurderingene fra felles undergruppe og anbefaler derfor
en modell som bygger på sterk samhandling mellom likeverdige partnere uavhengig av nivå på
helsetjenesten.
Forslaget til ny modell representerer en dreining og et skifte i psykisk helsevern fra døgntilbud som
basis til spesialisthelsetjenestetilbud på dagtid som basis. Dette innebærer at
spesialisthelsetjenesten vil følge opp pasientene tettere der hvor pasientene oppholder seg. En
viktig suksessfaktor vil være at primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten jobber sammen i
team overfor enkeltpasienter, hvor begge nivåene har samme forpliktelse og ansvarsfølelse.
Utforming av en ny modell vil ikke gå ut på å finne erstatning for eksisterende døgntilbud, men å
møte behovet for spesialisthelsetjenester til befolkningen i Valdres basert på dokumentert
kunnskap og best mulig utnyttelse av ressursene. Det er viktig at fremtidig modell er dynamisk og
fleksibel, hvor en er beredt til å justere og korrigere modellen ut fra de erfaringene som høstes.
Arbeidsgruppen har vært opptatt av at innbyggere i Valdres som har behov for døgnbehandling skal
få et like godt tilbud i fremtiden som i dag. Få døgnplasser gjør det vanskelig å bygge en tilstrekkelig
og god nok kompetanse rundt de som trenger døgnbehandling slik at disse pasientene i fremtiden vil
få sitt tilbud på DPS Gjøvik og/eller Reinsvoll. Det døgntilbudet som planlegges for befolkningen i
Valdres samlokalisert ved VLMS vil bli i samarbeid med akuttambulant team, FACT-team og psykisk
helsetjeneste i den respektive kommunen. På den måten ser arbeidsgruppen at flere innbyggere i
Valdres kan få god hjelp lokalt.
Arbeidsgruppen mener hovedelementene i et fremtidig spesialisthelsetjenestetilbud bør omfatte:
1.
2.
3.
4.
5.

Etablering av FACT-team
Styrking av poliklinikk og akutt ambulant team
Etablering av hjemmevaktordning på ettermiddag/kveld og i helger
Etablering av døgntilbud tilsvarende ca 5-600 liggedøgn ved VLMS
Beslutningsstøtte til legevakten fra overlege i vakt ved DPS Gjøvik
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9.2 Etablering av gjennomføringsprosjekt høsten 2019
Prosessen mellom kommunene, VLMS og Sykehuset Innlandet har vist at innføring av den nye
modellen krever avklaring av mange konkrete spørsmål vedrørende ansvar, samhandling og praktisk
utforming av de ulike elementene i tilbudet. Sykehuset Innlandet ved DPS Gjøvik vil derfor etablere
et gjennomføringsprosjekt høsten 2019 og invitere Valdreskommunene og VLMS med i
oppfølgingsprosjektet. I arbeidet høsten 2019 skal det også utformes kriterier for evaluering av ny
modell. Erfaring og forskning skal danne grunnlag for gjennomføringsprosjektet.

9.3 Søknad om regionale prosjektmidler
Sykehuset Innlandet ønsker sammen med Valdreskommunene å søke Helse Sør-Øst RHF om
regionale prosjektmidler. Det vises her til boks 21 i regional utviklingsplan, se rapportens kapittel 2.
Aktuelle temaer kan være samhandling om de pasientene som trenger det mest og innovasjon for
utvikling av tjenestene.
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