
 
  

Utvikling av tilbudet ved DPS 
Otta og samlokalisering med 
Nord-Gudbrandsdal 

lokalmedisinske senter 
 
Rapport fra «Arbeidsgruppe Nord-Gudbrandsdal» 

   
30. januar 2020 

 



Sykehuset Innlandet HF Arbeidsgruppe Nord-Gudbrandsdal 2020 
 

  2 

Innholdsfortegnelse 

Sammendrag ......................................................................................................................................................................... 3 
1. Bakgrunn ..................................................................................................................................................................... 5 

1.1 Styresaken «SI mot 2022» - tiltak for å sikre faglig og økonomisk bærekraft .......................................... 5 
1.2 Utredningen «Spesialisthelsetilbud Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter» ................................. 6 
1.3 Mandat ................................................................................................................................................................ 6 
1.4 Organisering ....................................................................................................................................................... 8 
1.5 Prosess ................................................................................................................................................................ 9 

2. Faglige utviklingstrekk i psykisk helsevern ......................................................................................................... 12 
3. Forbruk av helsetjenester for befolkningen i Nord-Gudbrandsdal ............................................................... 14 

3.1 Befolkningstall for kommunene i Nord-Gudbrandsdal – SSB-tall for 2019 ........................................ 14 
3.2 Forbruk av helsetjenester psykisk helsevern døgn ................................................................................... 14 
3.3 Forbruk av helsetjenester poliklinikk .......................................................................................................... 16 

4. Innspill fra undergruppe ved DPS Lillehammer ............................................................................................... 17 
4.1 Organisering av tjenestene ved DPS Lillehammer ................................................................................... 17 
4.2 Anbefaling fra faglig undergruppe ved DPS Lillehammer ...................................................................... 18 

5. Beskrivelse av tjenestene i kommunene i Nord-Gudbrandsdal ...................................................................... 22 
5.1 Pakkeforløpets betydning for kommunene ............................................................................................... 22 
5.2 Psykiske plager og lidelser i Nord-Gudbrandsdal – omfang, funksjon og oppfølging i kommunen 23 
5.3 Utfordringer / bekymringer ......................................................................................................................... 28 

6. Anbefaling fra felles undergruppe ....................................................................................................................... 29 
6.1 Innledning ....................................................................................................................................................... 29 
6.2 Vurderinger og konklusjon ........................................................................................................................... 29 

7. Risiko- og mulighetsanalyse .................................................................................................................................. 34 
8. Arealmessige løsninger .......................................................................................................................................... 36 
9. Arbeidsgruppens anbefaling ................................................................................................................................. 37 

9.1 Framtidig pasienttilbud i psykisk helsevern og rus til befolkningen i Nord-Gudbrandsdal .............. 37 
9.2 Etablering av gjennomføringsprosjekt i 2020 ........................................................................................... 38 
 

 

 



Sykehuset Innlandet HF Arbeidsgruppe Nord-Gudbrandsdal 2020 
 

  3 

Sammendrag 

Denne rapporten er leveransen fra arbeidsgruppen som har utredet en ny modell for tilbudet 
innenfor psykisk helsevern og rus til befolkningen i Nord-Gudbrandsdal. Arbeidsgruppens mandat 
fastslår: 
 

a) Utredningen skal anslå det samlede behovet for døgnplasser ved DPS Lillehammer fordelt på 
Lillehammer og Otta. Det framtidige døgntilbudet på Otta skal være samlokalisert ved Nord-
Gudbrandsdal 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 Nord-
Gudbrandsdal. Det skal også utredes behovet og mulighetene for å dekke deler av behovet for 
DPS-døgnplasser for befolkningen i Midt-Gudbrandsdal på tilsvarende måte som for Nord-
Gudbrandsdal, dvs samlokalisert med Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter.  

b) Utredningen skal avklare målgrupper for det framtidige tilbudet på Otta og funksjonsdelingen 
mellom Lillehammer og Otta for opptaksområdet til DPS Lillehammer i Nord- og Midt-
Gudbrandsdal. 

c) Utredningen skal beskrive en samhandlingsmodell som vil sikre et sømløst tilbud for 
pasientene.  Sykehuset Innlandet skal understøtte det kommunale tilbudet innenfor psykisk 
helsevern og rus og samhandle med kommunene om innføring av pakkeforløp fra 1. januar 
2019.  

 
Arbeidsgruppen presiserer at arbeidet med ny modell for psykisk helsevern til befolkningen i Nord-
Gudbrandsdal ble basert på en forventet avvikling av dagens døgntilbud på Otta (Bredebygden). 
Føringene for dette ligger i mandatet fra administrerende direktør Sykehuset Innlandet, jfr 
formuleringen «Det framtidige døgntilbudet på Otta skal være samlokalisert ved Nord-Gudbrandsdal 
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 Nord-Gudbrandsdal.» Mandatet ble 
utarbeidet i samarbeid mellom Sykehuset Innlandet og kommunene i Nord-Gudbrandsdal i 
desember 2018-januar 2019.  
 
Arbeidsgruppen har tatt forutsetningen fra Sykehuset Innlandet til etterretning og som 
utgangspunkt for sine drøftinger og utarbeidelse av forslag til framtidig modell for psykisk helsevern 
for befolkningen i Nord-Gudbrandsdal.   
 
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 
Lillehammer og anbefaling om ny modell for psykisk helsevern i Nord-Gudbrandsdal fra en faglig 
undergruppe ved DPS Lillehammer. Kapittel 5 er skrevet av representanter fra kommunene og 
beskriver dagens organisering av tjenestene i de seks kommunene i Nord-Gudbrandsdal, omfang og 
oppfølging i kommunene og utfordringer knyttet til psykisk helse og rus i kommunene. Kapittel 6 
beskriver anbefalingene til ny modell for tilbudet innenfor psykisk helsevern og rus fra felles 
undergruppe. Felles undergruppe har hatt representanter fra kommunene, NGLMS og DPS 
Lillehammer. Kapittel 7 viser arbeidsgruppens mål for ny modell for psykisk helsevern og hvilke 
muligheter som ligger i ny modell. Arbeidsgruppen mener det må gjøres vurdering av risiko i 
gjennomføringsprosjektet når tilbudene utformes i samarbeid mellom DPS og kommuner. Kapittel 8 
gir en kort vurdering av mulige arealmessige løsninger for samlokalisering av DPS og NGLMS 
løsninger på kort og lang sikt.  
 
Kapittel 9 beskriver arbeidsgruppens anbefaling til framtidig pasienttilbud i psykisk helsevern og rus 
til befolkningen i Nord-Gudbrandsdal. Arbeidsgruppen har i sine vurderinger hatt fokus på 
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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 og samtidig overfor enkeltpasienter, hvor begge nivåene har samme forpliktelse og 
ansvarsfølelse. 
 
Arbeidsgruppen har vært opptatt av at innbyggere i Nord-Gudbrandsdal som har behov for 
døgnbehandling skal få et godt tilbud i framtidig modell. Døgntilbudet som planlegges for 
befolkningen samlokalisert ved NGLMS, vil bli utviklet i et samarbeid mellom DPS Lillehammer, 
vertskommunen og psykisk helsetjeneste i kommunene. På den måten ser arbeidsgruppen at flere 
innbyggere i Nord-Gudbrandsdal kan få god hjelp lokalt. De pasientene som trenger døgnbehandling 
med annen kompetanse eller lengre varighet, vil sitt tilbud på DPS Lillehammer og/eller Reinsvoll. 
 
Arbeidsgruppen mener hovedelementene i et fremtidig spesialisthelsetjenestetilbud bør omfatte: 
 

1. Styrking av poliklinikk og ambulant virksomhet  
2. Vaktordninger  
3. Etablering av døgntilbud ved Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter 
4. Samlokalisering av all virksomhet ved DPS Lillehammer, Otta  

 
En eventuell etablering av FACT i Nord-Gudbrandsdal høsten 2020 vil styrke den nye modellen for 
psykisk helsevern og samarbeidet mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Etablering av 
FACT utredes gjennom et eget prosjekt. 
 
Sykehuset Innlandet ved DPS Lillehammer vil etablere et gjennomføringsprosjekt i 2020 og invitere 
kommunene i Nord-Gudbrandsdal 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. 

1.1 Styresaken «SI mot 2022» - tiltak for å sikre faglig og økonomisk bærekraft  

Styret i Sykehuset Innlandet behandlet 19. oktober 2018 sak 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 til 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 Fact-
team/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. 
 

1.2 Utredningen «Spesialisthelsetilbud Nord-Gudbrandsdal 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 
spesialisthelsetjenestetilbudet til orientering.  
 

1.3 Mandat 

Samlokalisering av pasienttilbudene innenfor psykisk helsevern og somatikk er en sentral del av 
Sykehuset Innlandets framtidige målbilde. Denne utviklingen er også ønsket ved 
                                                      
1 Fact-team er fleksible samhandlingsteam som gir kommunale tjenester og spesialisthelsetjenester til pasienter med alvorlige psykiske lidelser og 
rusmiddelproblematikk 
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distriktspsykiatriske sentre og lokalmedisinske sentre. Samtidig ligger det som et førende prinsipp 
for omstilling og framtidig pasienttilbud at man skal desentralisere det som kan desentraliseres og 
sentralisere det som må sentraliseres. 
 
Administrerende direktør ga følgende mandat til divisjonsdirektør Psykisk helsevern: 

 
a) Utredningen skal anslå det samlede behovet for døgnplasser ved DPS Lillehammer 

fordelt på Lillehammer og Otta. Det framtidige døgntilbudet på Otta skal være 
samlokalisert ved Nord-Gudbrandsdal 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 Nord-Gudbrandsdal. Det skal også utredes behovet og 
mulighetene for å dekke deler av behovet for DPS-døgnplasser for befolkningen i 
Midt-Gudbrandsdal på tilsvarende måte som for Nord-Gudbrandsdal, dvs 
samlokalisert med Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter.  

 
b) Utredningen skal avklare målgrupper for det framtidige tilbudet på Otta og 

funksjonsdelingen mellom Lillehammer og Otta for opptaksområdet til DPS 
Lillehammer i Nord- og Midt-Gudbrandsdal. 

 
c) Utredningen skal beskrive en samhandlingsmodell som vil sikre et sømløst tilbud for 

pasientene.  Sykehuset Innlandet skal understøtte det kommunale tilbudet innenfor 
psykisk helsevern og rus og samhandle med kommunene om innføring av 
pakkeforløp fra 1. januar 2019.  

 
d) Arbeidsgruppen skal beskrive det framtidige tilbudet ved DPS Lillehammer, Otta 

innen 1. juni 2019.  
 
Administrerende direktør ga følgende føringer for arbeidet: 
 

 Behandlingstilbudet ved DPS Lillehammer, Bredebygden/Otta (døgn, dag, poliklinikk og 
ambulante tjenester) skal dekke deler av behovet til befolkningen i Nord-Gudbrandsdal.  
Det skal også utredes om behandlingstilbudet ved DPS Lillehammer, Bredebygden/Otta 
(døgn, dag, poliklinikk og ambulante tjenester) kan dekke deler av behovet til befolkningen 
Midt-Gudbrandsdal. Pasienttilbudet for befolkningen skal utvikles videre i samarbeid med 
kommunene og avstemmes med det faglige ansvaret i kommunene og 
spesialisthelsetjenesten.  

 Behandlingstilbudet ved DPS Lillehammer, Bredebygden/Otta skal i større grad enn i dag 
dreies fra døgn til poliklinisk og ambulant behandling som ved de andre 
distriktspsykiatriske sentrene i Sykehuset Innlandet. Samtidig skal det tas hensyn til de 
store, geografiske avstandene innad i regionen og mellom ytterkantene i regionen og 
sykehus. Resultatet av omstillingen skal gi likeverdige tilbud uavhengig av bosted. 

 Basert på et pasientfokus og en faglig begrunnelse skal elektive døgninnleggelser ved DPS 
Lillehammer på Bredebygden og på Lillehammer reduseres som for andre 
distriktspsykiatriske sentre og i henhold til nasjonale politiske og faglige føringer. 

 DPS Lillehammer, Bredebygden/Otta er i dag spesialisert på behandling av pasienter med 
psykose inkludert miljøterapeutiske behandlingstiltak for denne pasientgruppen. Det må 
sikres kontinuitet i tilbudet til denne pasientgruppen i omstillingsfasen og etter at 
omorganisering og flytting er gjennomført.  Det er en målsetting å opprettholde 
kompetansen i regionen. Utredningen skal beskrive den faglige oppgavedelingen mellom 
Lillehammer og Otta for denne pasientgruppen.  

 Oppfølging av pasientgrupper med psykisk sykdom og lidelser av lengre varighet skal som 
et utgangspunkt skje ambulant og poliklinisk gjennom ulike spesialtilbud. Fact-
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team/samhandlingsteam skal etableres for å kunne gi både kommunale tjenester og 
spesialisthelsetjenester til pasienter med psykiske lidelser og rusmiddelproblematikk i 
denne målgruppen. Samtidig skal det legges til grunn at det er pasienter som i perioder 
trenger stabiliseringsopphold / brukerstyrt plass på døgnbasis. Dette behovet kan ikke fullt 
ut erstattes av et dagtilbud basert på ambulerende team/Fact-team.  

 Rapporten «Utredning av spesialisthelsetjenester ved Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske 
senter» fra desember 2017 skal om mulig hensynstas i arbeidet med utvikling av tilbudet 
ved DPS Lillehammer, Bredebygden/Otta og samlokalisering med Nord-Gudbrandsdal 
lokalmedisinske senter.  

 Spesialiserte døgntilbud til pasienter med for eksempel alvorlige spiseforstyrrelser, 
alvorlige selvpåførte forgiftninger, sykdommer som krever ECT-behandling og krever 
tilgang på spesialisert, somatisk behandling nær døgntilbudet, skal få behandling på 
døgnposten på DPS Lillehammer som er samlokalisert med det somatiske sykehuset på 
Lillehammer. 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 
får dette på Sanderud og pasienter i behov av tverrfaglig spesialisert rusbehandling får 
dette døgntilbudet i enhetene på Reinsvoll og Sanderud.  

 Døgnplassene for befolkningen i Nord-Gudbrandsdal og Midt-Gudbrandsdal skal utredes og 
være lokalisert i lokalene på Bredebygden inntil tilbudet kan samlokaliseres med Nord-
Gudbrandsdal lokalmedisinske senter og etableres i hensiktsmessige lokaler på Otta. Det 
må sikres kontinuitet i behandlingen.  

 Arealmessige behov og løsninger i tilknytning til Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske 
senter skal vurderes i samråd med vertskommunen.  

1.4 Organisering 

Administrerende direktør er ansvarlig for prosessen som skal bidra til utvikling av tilbudet ved DPS 
Lillehammer, Otta og samlokalisering med Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter.  
 
Administrerende direktør vil etablere et Dialogforum og invitere ordfører i vertskommunen, leder av 
Drifts- og utviklingsrådet ved Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter og andre representanter 
utpekt av regionen til regelmessige møter underveis i prosessen. Alle ordførere og rådmenn i Midt- 
og Nord-Gudbrandsdalen får kopi av innkallingene til møtene og har anledning til å delta. 
 
Administrerende direktør vil i samråd med kommunene etablere en arbeidsgruppe med følgende 
sammensetning: 
 

 Divisjonsdirektør Psykisk helsevern Benedicte Thorsen-Dahl (leder av arbeidsgruppen) 
 Avdelingssjef DPS Lillehammer Berit Bakkemo 
 To representanter fra DPS Lillehammer, Otta  

o Enhetsleder døgn Marianne Hoff 
o Enhetsleder poliklinikk Edel Holen 

 Verneombud DPS Lillehammer, Otta (døgn) 
o Jon Gunnar Rust 

 To representanter fra DPS Lillehammer  
o Avdelingsoverlege Unni Bratlien (til 1. juli 2019) 
o Psykologfaglig rådgiver Mari Sletten 

 To divisjonstillitsvalgte 
o Anne Bi Hoffsten, NSF 
o Sissel M.F. Bjørli, Fagforbundet 

 Divisjonshovedverneombud Lars Arne Hagen 
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 To brukerrepresentanter  
o Kjell Viggo Eilertsen, Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet 
o Kristen M. Hyrve, Brukerutvalget ved Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter  

 Ordfører Oddny Garmo, Dovre kommune (fram til kommunevalget september 2019) 
 Ordfører Edel Kveen, Skjåk kommune (etter kommunevalget september 2019) 
 Rådmann Jan Egil Fossmo, Vågå kommune  
 Kommunalsjef Iren Ramsøy, Sel kommune (også medlem av 6 K Helse) 
 Virksomhetsleder ved Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter Arild Kongsrud (deltok 

våren 2019) 
 Representant for fastlegene og NGLMS Bjørn Steinar Storvik 
 Tillitsvalgt ved Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter (ikke utpekt av Sel kommune) 
 Representant fra kommunene i Midt-Gudbrandsdal (ønsket ikke å delta i gruppen – se 

kapittel 1.4) 
 6 K Helse 

o Kommunalsjef Hilde Reitan, Skjåk kommune 
o Kommunalsjef Bjørn Bakke, Lom kommune (deltok januar-mars 2019) 
o Tjenesteleder helse og velferd Synne Skogsrød Bjørgen, Lom kommune (deltok fra 

april 2019)  
o HOF-sjef Therese Gjersø Hole, Lesja kommune 
o Tjenesteleder helsetjenester Liv Olasveen, Vågå kommune 
o Helse- og rehabiliteringsleder Hege Lorentzen, Dovre kommune 
o Kommunalsjef Iren Ramsøy, Sel kommune 

 Spesialrådgiver Gunn Gotland Bakke (deltok i oppstartsmøtet 30. januar 2019) 
 Rådgiver Morten Lang-Ree 
 Prosjektsjef Ingerlise Ski  

 
Arbeidsgruppen kan opprette undergrupper med supplerende deltakelse utenfor gruppen, blant 
annet representanter for rådmannsledelsen med ansvar på området helse. Det kan være behov for 
en undergruppe som skal vurdere det framtidige pasienttilbudet i samarbeid mellom kommuner og 
DPS Lillehammer, Otta. Det kan videre være behov for en undergruppe som skal vurdere de 
arealmessige behovene og mulighetene i tilknytning til Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter.  

 
Leder av arbeidsgruppen utpeker et arbeidsutvalg som skal forberede saker til gruppens møter.  
 
Brukerutvalget, TV20 og HAMU i Sykehuset Innlandet skal holdes fortløpende orientert om 
arbeidsgruppens arbeid. Kommunerepresentantene er ansvarlig for å orientere kommunene i Nord-
Gudbrandsdal og Midt-Gudbrandsdal.  
 
Sykehuset Innlandet vil involvere Overordnet samarbeidsutvalg (OSU) og geografisk 
samarbeidsutvalg for Lillehammer (GSU Lillehammer) i utredningsarbeidet om utvikling og 
samlokalisering DPS Lillehammer, Bredebygden og Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter.  
 

1.5 Prosess  

Arbeidsgruppe Nord-Gudbrandsdal ble etablert 30. januar 2019 og har hatt seks møter. Møtene har 
vært avholdt på Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter (NGLMS). 
 
Kommunene i Midt-Gudbrandsdal valgte etter interne prosesser å trekke seg ut av prosjektet. Et 
møte 14. mars 2019 mellom kommunalsjef i Nord-Fron kommune som representant for de tre 
kommunene i Midt-Gudbrandsdal og representanter fra Sel kommune og Sykehuset Innlandet, 
oppsummerte slik:  
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1. Kommunalsjef Sverre Sætre ser positivt på at det tilrettelegges for at Nord-Fron kommune kan 

få tilbud om elektive somatiske spesialisthelsetjenester ved Nord-Gudbrandsdal 
lokalmedisinske senter (NGLMS). Et sterkt NGLMS er bra for Nord-Fron kommune. Det er en 
forutsetning at tilbudet ved NGLMS har kontinuitet/forutsigbarhet og har høy faglig kvalitet. 
Divisjon Gjøvik/Lillehammer vil bistå med å snu pasientstrømmen for elektive 
pasienter/poliklinikkpasienter fra Lillehammer sykehus til NGLMS. Aktuelle tilbud ved NGLMS 
for pasienter fra Nord-Fron: Dialyse, kreftkurer, fundus, røntgen, ortopedi, gynekologi, 
audiograftilbud og evt fremtidig kardiologitilbud. 

 
2. Når det gjelder psykiatri og rus samarbeider Nord-Fron kommune hovedsakelig med 

kommuner sørover, herunder blant annet når det gjelder etablering av FACT-team. Det er 
derfor foreløpig ikke aktuelt for Nord-Fron å delta i utredningsarbeidet som pågår vedrørende 
samlokalisering av LMS og DPS, slik som tilkjennegitt tidligere. Sykehuset Innlandet tar dette 
til orientering.  

 
Arbeidsgruppen har etablert tre undergrupper som har bidratt til utredningen: 
 

 Undergruppe ved DPS Lillehammer med representanter fra døgn og poliklinikk på Otta og 
Lillehammer 

 Undergruppe ved kommunene i Nord-Gudbrandsdal/6K Helse med kommunalsjefer  
 Felles undergruppe med representanter fra DPS Lillehammer, NGLMS og kommunene i Nord-

Gudbrandsdal 
 
Det vises til kapitlene 4, 5 og 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 Lillehammer 
 Forbruk av helsetjenester innenfor psykisk helsevern og rus i befolkningen i Nord-

Gudbrandsdal 
 Innføring av pakkeforløp i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
 Beskrivelse av endrede pasientforløp ved DPS Lillehammer 
 Beskrivelse kommunenes behandlingstilbud i psykisk helsevern og rus 
 Mandat felles arbeidsgruppe 
 Vurdering av risiko og muligheter ved ny modell  
 Avklaring av mulige arealmessige løsninger ved NGLMS 

  
Det understrekes at arbeidsgruppen i alle sine drøftinger har tatt utgangspunkt i at døgntilbudet på 
Otta (Bredebygden) skal avvikles og nytt tilpasset døgntilbud samlokaliseres med NGLMS. Se for 
øvrig presisering i sammendraget på side 3. 
 
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 i 2019.  
 
Enhetsledere ved døgn og poliklinikk på Otta, avdelingssjef ved DPS Lillehammer og 
divisjonsdirektør har fortløpende gitt orienteringer på møter med ansatte på Bredebygden. 
Divisjonens HR-sjef har deltatt på flere av møtene. Divisjonstillitsvalgte fra Norsk Sykepleierforbund 
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og Fagforbundet har sammen med divisjonshovedverneombudet (alle har vært 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. De fleste 
av Innlandets 42 kommunene i opptaksområdet har sammen med sitt lokale DPS et FACT forprosjekt 
eller etablert prosjekt (per i dag FACT Gjøvik (Gjøvik kommune og Gjøvik DPS) og FACT Hedemarken 
(Stange, Løten, Ringsaker og Hamar med DPS Elverum-Hamar)) 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 et bedre integrert tilbud enn i dag. 
 
Denne satsningen vil gi oss helt nye erfaringer i samhandling som igjen 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 Nord-
Gudbrandsdal  

3.1 Befolkningstall for kommunene i Nord-Gudbrandsdal – SSB-tall for 2019  

 

 
 

Denne rapporten omhandler tilbudet til pasienter over 18 år.  

 

3.2 Forbruk av helsetjenester psykisk helsevern døgn 
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Grafene ovenfor viser liggedøgn per 1000 innbyggere i alle kommunene i DPS Lillehammers sitt 

opptaksområde fordelt på dagens to døgnenheter i 2017 og 2018. Siste kolonne viser snittforbruket 

for alle kommunene.  

Forbruk av antall liggedøgn for befolkningen i kommunene i Nord-Gudbrandsdal i 2017 og 2018: 

 

Døgnenhetene i DPS Lillehammer viser en økning i antall liggedøgn fra 2017 til 2018. Av det totale 

sengetallet på døgnenheten på Otta (Bredebygden), er omlag fem senger benyttet av pasienter fra 

kommunene i Nord-Gudbrandsdal.  

 

*) 4 unike pasienter har vært innlagt til døgnbehandling både på Lillehammer og Otta (Bredebygden) 

Tabellen ovenfor viser at 56 pasienter fra de seks kommunene i Nord-Gudbrandsdal var innlagt på 

en eller begge døgnenhetene i DPS Lillehammer i 2018.  

Nord-Gudbrandsdal:

DPS Lillehammer 2017 2018

Antall 

senger  

2017/2018

Gj.snittlig 

antall senger  

2017/2018  
Reduksjon av 

kapasitet ved 

ferieavvikl.

Kapasitet 

100%

Andel 

liggedøgn 

2017

Andel 

liggedøgn 

2018

Antall 

senger bruk 

2017

Antall 

senger bruk 

2018

Døgnenhet Lillehammer 257 319 9 8 3 064 8 % 10 % 0,7 0,9

Døgnenhet Otta 2 033 2 130 15 14 5 077 40 % 42 % 5,6 5,8

Totalt DPS Lillehammer 2 290 2 449 24 22 8 141 28 % 30 % 6,8 6,7

Totalsum Liggedøgn for 

Dovre/Lesja/Skjåk/Lom/ 

Vågå/Sel                                 

DPS Lillehammer Døgnenhet 
Lillehammer

Døgnenhet Otta Totalt

Liggedøgn 2018 319 2130 2449

Antall unike pas. id 20 40 56 *)
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3.3 Forbruk av helsetjenester poliklinikk 

 

 

 

Antall unike pasienter som fikk poliklinisk tilbud lokalt på Otta innenfor psykisk helsevern og rus var stabilt i 

2017 og 2018.  

Pol.kl. Otta

Antall 

pasienter

Antall 

pasienter

Kommune 2017 2018

DOVRE 61              60              

LESJA 34              36              

LOM 45              46              

SEL 203            203            

SKJÅK 46              49              

VÅGÅ 99              91              

Totalsum 488            485            

DPS Lillehammer
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4. Innspill fra undergruppe ved DPS Lillehammer 

4.1 Organisering av tjenestene ved DPS Lillehammer 

DPS Lillehammer per november 2019 organisert slik: 

 
Kort beskrivelse av enhetene ved DPS Lillehammer: 
 
Poliklinikk Otta 
En allmennpsykiatrisk poliklinikk, med tilbud om behandling innen tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB), for befolkningen i Nord-Gudbrandsdalen 
 

 Antall årsverk: 12,4 
 Antall overleger: 1 
 Antall psykologspesialist: 0,6 

 
Poliklinikk Lillehammer 
En allmennpsykiatrisk poliklinikk med fire team for befolkningen i Sør-Gudbrandsdalen;  
to allmennpsykiatriske team, et team med tilbud innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB) og legemiddelassistert rusbehandling (LAR), og et ambulant akutteam (AAT).  
 

 Antall årsverk: 34,65 + 8,42 (TSB og LAR) 
 Antall overleger: 2,1 + 1,5 innleid fra firma 
 Antall psykologspesialister: 3,6 

 
Døgnenhet Otta 
En døgnenhet med opprinnelig 15 senger, som tar imot pasienter fra hele regionen. Pasientene 
kommer primært inn etter søknad fra fastlege (såkalte elektive innleggelser), og har en 
gjennomsnittlig liggetid på ca. 50 døgn. Enheten har også etablert en beredskap for sykehuset på 
Reinsvoll, som kan overføre pasienter direkte derfra (to øremerka senger). Videre er det etablert et 
ambulant team ved enheten (ATO), som har mellom 30 og 40 pasienter i sin portefølje. Dette er 
pasienter som tidligere har hatt til dels lange innleggelser i institusjon, men som nå bor hjemme med 

Avdelingssjef 

Poliklinikk Lillehammer Døgn Lillehammer Poliklinikk Otta Døgn Otta Merkantil enhet

1 Avdelingsoverlege

0,5 Psykologfaglig rådgiver

1 Kvalitetsrådgiver

1 Pakkeforløpskoordinator
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oppfølging av dette teamet. Flere av disse pasientene har avtale om «pasientstyrt seng» - dvs. at 
pasienter med egen avtale kan ringe og be om en innleggelse i inntil fem døgn, uten å kontakte sin 
fastlege. 
 

 Antall årsverk: 33 
 Antall overleger: 1 
 Øvrig: 0,5 psykolog 

 
Døgnenhet Lillehammer 
En akuttenhet med ni senger, som tar imot pasienter fra hele regionen. Pasientene innlegges akutt 
etter henvendelse fra fastlege, legevakt eller fra poliklinikker/ambulant akutteam ved DPS 
Lillehammer. Enheten har også etablert en beredskap for sykehuset på Reinsvoll, som kan overføre 
pasienter direkte derfra (utgjør ca 25 % av pasienten ved enheten). Gjennomsnittlig liggetid er ca. 10 
døgn.  
 

 Antall årsverk: 23 
 Antall overleger: 0,5 
 Antall psykologspesialist: 0,5 
 Øvrig: 1 psykolog 

 
Merkantil enhet 

• Antall årsverk: 12,7 
 

4.2 Anbefaling fra faglig undergruppe ved DPS Lillehammer 

Oppdraget var følgende:  
 
 Den faglige undergruppen skal utarbeide forslag til endrede pasientforløp i DPS Lillehammer med 
beskrivelse av faglig oppgavefordeling i døgntilbudet mellom Lillehammer og Otta, herunder plan for 
reduksjon av elektive innleggelser. 
 
Det ble presisert at undergruppen skulle komme med innspill til: 
 

 Hvordan behandlingstilbudet kan dreies slik at behovet for døgnplasser reduseres 

 Hvilken behandling skal tilbys alternativt til døgnbehandling 

 Hvordan pasienter sikres et likeverdig behandlingstilbud ved DPS Lillehammer, med 
behandling på lavest mulige effektive nivå 

 Hvilke pasientgrupper fra Nord-Gudbrandsdal skal fortsatt tilbys døgnbehandling på Otta 

og hvilke pasientgrupper skal tilbys døgnbehandling i Lillehammer 

Undergruppen ved DPS Lillehammer har bestått av: psykologfaglig rådgiver DPS Lillehammer Mari 
Sletten (leder), avdelingsoverlege DPS Lillehammer Unni Bratlien, overlege døgnenhet Otta Nils 
Homb, enhetsleder døgn Lillehammer May Rita Buseth, enhetsleder poliklinikk Otta Edel Holen, 
enhetsleder døgnenhet Otta Marianne Hoff og brukerrepresentant Tone Meisdalen. 
 
Undergruppen har hatt fem møter våren 2019. Forslaget til endrede pasientforløp som gruppen har 
kommet frem til er, foruten å være tuftet på oppdragets rammer, basert på erfaringer, anbefalinger i 
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Nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med 
psykoselidelse, forskning og et ønske om god pasientbehandling i DPS Lillehammer. 
 
Forslag fra undergruppen:  
 
For å kunne dreie behandlingstilbudet slik at behovet for døgnplasser reduseres, ser gruppen det 
som nødvendig å disponere ressurser på en måte som legger til rette for:  
 

 Styrking av det polikliniske tilbudet ved DPS Lillehammer, Otta.  
 

 Utvikling av et godt, tett og forpliktende samarbeid mellom kommune i Nord-Gudbrandsdal 
og spesialisthelsetjenesten om felles pasienter.  

 
Styrking av det polikliniske tilbudet, tenker gruppen bør gjøres gjennom følgende tiltak:  
 

 Det tilrettelegges for at behandlere kan ha tettere kontakt med pasienter i perioder hvor 
dette vurderes nødvendig.  

 Utvikling og utvidelse av det allerede eksisterende gruppetilbudet ved DPS Lillehammer, 
Otta. 

 Videreføre arbeidet med enfamilie-/flerfamiliegrupper som drives fra poliklinikken. 
Kommunene ønskes inn i dette arbeidet.  

 Akuttberedskapen ivaretas og utvikles. 
 
Elementer gruppen mener vil være viktige i utvikling av et godt, tett og forpliktende samarbeid 
mellom kommunene i Nord-Gudbrandsdal og spesialisthelsetjenesten omkring felles pasienter: 
 

 Gruppen anbefaler at det opprettes et FACT-team (som nevnes i psykoseveilederen som en 
modell for å øke tverrfagligheten i behandlingstilnærmingen og å arbeide systematisk og 
langsiktig i et mestrings- og bedringsperspektiv).  

 At kunnskap og erfaring personell ved Bredebygden har, spesielt vedrørende behandling av 
psykosepasienter, videreføres og -utvikles. Et innspill var at ivaretakelse av kunnskap blir 
vanskelig dersom fagmiljøet blir for lite. Gruppen kom imidlertid frem til at deler av 
kunnskapen også kan brukes i forbindelse med ambulerende virksomhet. 

 Kunnskapsoverføringen fra personell ved Døgnenhet Otta til kommunene vil være sentralt 
og må prioriteres. Dette kan best ivaretas gjennom praktisk samhandling via 
samhandlingsteam (FACT).  

 Recovery-behandling (IMR Illness Management and Recovery) anses som en egnet modell å 
jobbe etter. Modellen ble utviklet som et resultat av en gjennomgang av forskning på hva 
som virker ved bl. a. schizofreni, bipolar lidelse og alvorlig depresjon. Brukerens egne mål 
er utgangspunkt for behandlingen og sentrale elementer er psykoedukasjon, sikring av 
medikasjon, tilbakefallsforebygging, symptommestring og sosial ferdighetstrening.  

 
Gruppens forslag til hvordan samhandling med kommunene kan foregå: 
 

 Basert på en antakelse om at representanter fra spesialisthelsetjenesten ogeller 
kommunene har kontakt med de dårligste pasientene i Nord-Gudbrandsdal, ser gruppen for 
seg at et team bestående av representanter fra kommunene i Nord-Gudbrandsdal og 
spesialisthelsetjenesten i fellesskap kan beslutte og iverksette behandlingstiltak, som økt 
poliklinisk/ambulerende virksomhet, medikamentell vurdering eller innleggelse.  

 En slik måte å jobbe på vil gi mulighet for å sette inn riktige(re) tiltak før og etter 
innleggelse, og kanskje også unngå innleggelse. 
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 Teamet bør ha tett samarbeid med NGLMS (kanskje jobbe både med inneliggende pasienter 
og ambulant?) og muligens også styre innleggelsene.  

 Ved henvisninger til innleggelse for pasienter som ikke er kjent for teamet, kan det 
eventuelt gjennomføres forvern med tanke på å sette inn riktige tiltak og ressurser. 

 Ordningen med pasientstyrte senger bør videreføres, og knyttes opp mot sengene ved 
NGLMS.  

 Det tilrettelegges for at representanter fra spesialisthelsetjenesten kan bistå med 
akuttvurderinger av pasienter som har kommunal oppfølging, samt føre tilsyn på pasienter 
inneliggende NGLMS.  

 Gruppen har vurdert muligheten for en fleksibilitet som gjør at kommunene kan få 
beslutningsstøtte etter kl 16.00 og ser at et slikt tilbud kan være bra for samarbeidet og 
pasientene, men at det må foregå i regulerte former og krever tydelige avtaler.  

Endringer i behandlingstilbudet som beskrevet ovenfor, vil kreve økt tilførsel av ressurser til bruk i 
poliklinisk virksomhet. Med utgangspunkt i at det skisserte behandlingstilbudet skal være for 
pasienter i Nord-Gudbrandsdal, samt at DPS Lillehammer skal legge til rette for en dreining fra 
elektive til akutte innleggelser, så gruppen på to ulike scenarier for bemanning av døgnplasser og 
konsekvensene av de ulike modellene. Ett av scenariene var basert på senger bemannet av 
medarbeidere i spesialisthelsetjenesten. Det andre tok utgangspunkt i et samarbeid mellom 
spesialisthelsetjenesten og NGLMS. I begge modellene ligger det en forventning om at det må være 
spesialist og/eller lege knyttet til sengene og at det sørges for at psykiatriske pasienter får egnede 
lokaler. Det bør tilrettelegges for at pasientene får trygghet og ro, og personalet bør ha god 
psykiatrisk kompetanse.  

 
De to alternative døgnscenariene kan beskrives slik. 
 
Senger fullbetjent av spesialisthelsetjenesten 24/7. 
Pleiefaktor 2,2, vil medføre behov for 13-14 årsverk. Det vil kunne drives miljøterapi, basert på 
kunnskap opparbeidet ved DPS Lillehammer, Døgnenhet Otta. Man vil imidlertid trenge mange flere 
«hoder» og det vil bli mange ansatte i lave stillingsprosenter. Det vil bli igjen lite ressurser for å styrke 
poliklinikk og ambulerende virksomhet og dermed ingen dreining av behandlingstilbudet. 

      
Senger betjent gjennom et samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene, inkludert 
NGLMS. 
Miljøterapi lignende den som i dag utføres ved Døgnenhet Otta, vil ikke kunne gjennomføres.      
Modellen frigir økt kapasitet til poliklinikk/ambulant virksomhet og utvikling av et      
samarbeidsprosjekt som skissert ovenfor. 
 
Gruppen anbefaler scenario 2. 
 
Oppdraget til undergruppen var også å si noe om hvordan pasienter sikres et likeverdig 
behandlingstilbud ved DPS Lillehammer, med behandling på lavest mulig effektive nivå, samt å gi 
innspill til hvilke pasientgrupper fra Nord-Gudbrandsdal som fortsatt skal tilbys døgnbehandling på 
Otta, og hvilke pasientgrupper som skal tilbys døgnbehandling på Lillehammer.  
 
Under refereres gruppens tenkning rundt disse problemstillingene: 
 

 Gruppen anser at økt ambulerende virksomhet, opprustning av det polikliniske tilbudet og 
økt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene vil kunne gi et godt 
behandlingstilbud for de fleste pasientgrupper i Nord-Gudbrandsdal, inkludert pasienter 
med psykose. I flg Nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging 
av pasienter med psykoselidelse viser studier ingen klar forskjell mellom behandling ved 
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ambulant akutteam (psykoseveilederen nevner FACT som en god modell for tverrfaglig og 
aktivt oppsøkende behandlingsteam for personer med sammensatte behov) og ved 
innleggelse når det gjelder psykisk helsetilstand, evne til å fungere eller livskvalitet for 
denne pasientgruppen. Vurderingen er gjort med utgangspunkt i at et FACT-team, eller et 
tilsvarende tilbud i Nord-Gudbrandsdal, vil være tilstrekkelig fleksibelt til å dekke de akutte 
behovene for pasientene som tilhører teamet.  

 Pasientstyrte kontrakter videreføres og pasienter fra Nord-Gudbrandsdal, som det vurderes 
kan nyttiggjøre seg ordningen med pasientstyrt kontrakt, skal fortsatt ha innleggelser på 
NGLMS/Otta.  

 Pasienter fra Nord-Gudbrandsdal som har behov for et kortvarig stabiliserende opphold, 
kan få innleggelse på NGLMS/Otta. Innleggelse vurderes med bakgrunn i pasientens 
symptomtrykk og funksjonsnivå.  

I tillegg vil noen pasienter ha behov for annen type innleggelse enn det gruppen ser for seg kan 
gjennomføres på NGLMS/Otta. De må få mulighet for innleggelse ved DPS Lillehammer, Døgnenhet 
Lillehammer. Døgnenhet Lillehammer er i dag en akuttavdeling, med relativt korte innleggelser. Med 
den dreiningen i behandlingstilbudet som det legges opp til i denne rapporten, ser undergruppen at 
visse pasienter som tidligere har hatt et behandlingstilbud ved døgnenhet Otta kan bli stående uten 
et adekvat tilbud. Blant annet gjelder det pasienter med behov for lengre tids innleggelse med 
spesialisert behandling. Disse pasientene må får et adekvat behandlingstilbud ved døgnenhet 
Lillehammer, og arbeidsgruppen anser det som påkrevet at det gjøres nødvendige justeringer med 
tanke på å gjøre posten rustet til å ta imot denne pasientgruppen. Under refereres gruppens tenkning 
rundt denne problematikken: 
 

 DPS Lillehammer, Døgnenhet Lillehammer har (som før) akuttfunksjon for pasienter i hele 
DPS Lillehammer sitt opptaksområde.  

 DPS Lillehammer, Døgnenhet Lillehammer vil også måtte påregne å ta imot pasienter som 
trenger innleggelse av noe varighet, fra hele DPS Lillehammer sitt opptaksområde. 
Eksempelvis har medikamentomlegging for pasienter med psykoselidelser vært en viktig 
oppgave ved DPS Lillehammer, Døgnenhet Otta. Omleggingen skjer gjerne over lengre tid 
(uker/måneder). Slik behandling må det legges til rette for at kan gjennomføres ved 
Døgnenhet Lillehammer, og det anses å være av stor viktighet at det utvikles et godt 
miljøterapeutisk tilbud for de dårligste psykosepasientene på DPS Lillehammer, Døgnenhet 
Lillehammer.  

 En annen pasientgruppe det vil være nødvendig at får et adekvat behandlingstilbud ved 
døgnenhet Lillehammer er pasienter som tilhører kommuner i Sør-Gudbrandsdal og som 
har pasientstyrte kontrakter ved døgnenhet Otta. 

 ECT-behandling må foregå fra Lillehammer (som tidligere). 
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5. Beskrivelse av tjenestene i kommunene i Nord-Gudbrandsdal 

Oppdraget var følgende: 
 
Den kommunale undergruppen skal utarbeide en beskrivelse av behandlingstilbudet i kommunene i 
Nord-Gudbrandsdal, herunder vurdere behovet for endringer som følge av innføring av pakkeforløp fra 
1. januar 2019. 
 

5.1 Pakkeforløpets betydning for kommunene 

I «Sammen om mestring» fra Helsedirektoratet beskrives ansvarsfordelingen mellom 
kommunene og spesialisthelsetjenesten når det gjelder forebygging, kartlegging/utredning og 
behandling/ oppfølging ved tre hovedforløp mht psykiske lidelser. 

 Hovedforløp 1 omfatter rusmiddelproblemer og psykiske helseproblemer som forventes å 
være milde og kortvarige.  Kommunehelsetjenesten bør ha ansvaret.  

 Hovedforløp 2 omfatter kortvarige alvorlige problemer/lidelser og langvarige mildere 
problemer/lidelser. Kommunehelsetjenesten bør ha hovedansvar, men samarbeide med 
spesialisthelsetjenesten ved behov. 

 Hovedforløp 3 omfatter alvorlige og langvarige problemer/lidelser. 
Kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten har et samtidig ansvar og bør 
samarbeide tett. 

 

Pakkeforløpet som ble innført fra 1. januar 2019 endrer ikke denne ansvarsfordelingen.  
Funksjonsfall og lidelsestrykk er avgjørende for rett til helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten – nå 
som tidligere. Kommunen henviser til spesialisthelsetjenesten på vanlig måte.  
 
For pasienter med behov for koordinerte og samtidige tjenester skal kommunen sikre nødvendig 
oppfølging før, under og etter behandling i spesialisthelsetjenesten. Kommunen bestemmer selv 
hvordan arbeidet med koordinering skal organiseres og hvilken instans som skal ha dette ansvaret.  
Det er ingen endringer mht kommunens ansvar når det gjelder oppføling og koordinering. 
 
Pakkeforløpet kan føre til følgende fordeler for henviser i kommunen (ref. Helsedirektoratet.no/ 
pakkeforløp psykiske lidelser):  
 

 en henvisning i tråd med anbefalingene i pakkeforløpene forventes å gi færre avslag fra 
spesialisthelsetjenesten  

 henviser skal få en anbefaling om videre oppfølging dersom det vurderes ikke rett til 
helsehjelp i spesialisthelsetjenesten 

 regelmessig tilbakemelding på behandlingsplan og ved større endringer i behandlingen 

 ved avslutning lages det en konkret skriftlig plan for videre oppfølging 

 

Innføring av pakkeforløpet endrer ikke kommunens plikter mht døgnplasser.  
Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold (KAD-opphold) for helse- og omsorgstjenester til 
pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp.  Denne plikten gjelder både for pasienter med 
somatiske og psykiske helse- og rusmiddelproblemer. Plikten gjelder kun for de pasienter og brukere 

https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/sammen-om-mestring-veileder-i-lokalt-psykisk-helsearbeid-og-rusarbeid-for-voksne
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som kommunen har mulighet til å utrede, behandle eller yte omsorg til, jf. Helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-5 (lovdata.no). 
 
Pasienter som er i målgruppen for KAD-opphold når det gjelder personer med psykiske lidelser, er i 
henhold til veileder for kommunes plikt til øyeblikkelig hjelp opphold, personer med lettere og 
moderate psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer, ofte også i kombinasjon med 
somatisk sykdom/plager. Det kan også være pasienter med avklart tilstand og/eller diagnose som 
får tilbakefall/forverring av kjent psykisk lidelse og/eller rusmiddelproblem, ofte med akutt 
funksjonsnedsettelse på ulike livsområder og der innleggelse er nødvendig for å roe ned/avhjelpe en 
vanskelig livssituasjon. Fortsatt i henhold til veilederen skal personer med alvorlig problematikk og 
/eller uavklarte tilstander vurderes for øyeblikkelig hjelp/akutt behandling i 
spesialisthelsetjenesten, og det forventes at DPS-ene har etablert tverrfaglige ambulante 
akutteam/annen akuttfunksjon som kan gi akutt hjemme-/behandling i en krisesituasjon i sitt 
opptaksområder. 
 

5.2 Psykiske plager og lidelser i Nord-Gudbrandsdal – omfang, funksjon og oppfølging i 
kommunen 

Antall personer med psykiske plager og lidelser i kontakt med fastlegen eller legevakten har gradvis 
økt fra 1.914 personer i 2012 til 2.147 i 2018. (3-årg gjennomsnitt).  
 
Diagram 1 viser fordeling av antall personer i de seks kommunene i Nord-Gudbrandsdal. Angst og 
depresjon er de dominerende lidelsene.  Diagram 2 viser antall per 1000 innbyggere. Andelen er 
høyest i Sel, men har vært relativ stabil. I de andre kommunene har andelen gradvis økt. 

 

Diagram 1: Antall personer med psykiske symptomer og lidelser hos fastlege/legevakt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Antall unike personer mellom 0 og 74 år i kontakt med fastlege eller legevakt med psykiske 
symptomer og lidelser. Dersom en person har vært i kontakt med fastlege eller legevakt flere ganger 
i løpet av kalenderåret med samme sykdom/ lidelse, telles vedkommende kun én gang. Statistikken 
viser 3 års gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for 3-årsperioder). Kilde: Kommunehelsa.no 

 

 

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30/KAPITTEL_3#%c2%a73-5
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30/KAPITTEL_3#%c2%a73-5
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Diagram 2: Andel med psykiske symptomer og lidelser hos fastlege/legevakt  

 

Antall unike personer per 1000 mellom 0 og 74 år i kontakt med fastlege eller legevakt med psykiske 
symptomer og lidelser. Dersom en person har vært i kontakt med fastlege eller legevakt flere ganger 
i løpet av kalenderåret med samme sykdom/ lidelse, telles vedkommende kun én gang. Statistikken 
viser 3 års gjennomsnitt (dvs. gjennomsnitt for 3-årsperioder). Kilde: Kommunehelsa.no 
 
Nesten 1300 personer i regionen tok ut minst en resept på medikamenter mot psykiske lidelser. Da 
er ikke bruk av sovemidler og medisiner brukt ved ADHD med i statistikken. Kilde: Kommunehelsa.no 

 

Tabell 1: Antall pasienter som hadde oppfølging i psykisk helsetjeneste i de enkelte 
kommunene i løpet av årene 2016-2018. 

Kommune 2016 2017 2018 Kommentar 

Lesja +/- 30 +/- 30 +/- 30  

Dovre 125 132 155  

Sel 125 134 120 Pasienter pr.  31.12, ikke totale antall gjennom 
året 

Vågå 138 142 117  

Lom 76 79 90  

Skjåk 85 91 78  

 

Det er vanskelig å anslå det totale antall med alvorlige psykisk lidelse som f.eks. schizofreni, alvorlig 
depresjon eller samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse.  I brukerplankartlegging fra 2018 i Dovre 
kommune ble 22 personer vurdert til å være i «kode rød» når det gjaldt summen av alle 
levekårsindeksene. «Kode rød» defineres som en situasjon som er svært alvorlig for brukeren med 
svært alvorlige konsekvenser for daglig fungering. Det foreligger ikke resultater fra 2018 i de andre 
kommunene pr. i dag, men dersom en går ut i fra samme prosentandel som i Dovre, vil det totale 
antall på «kode rød» være ca. 150 personer.  
 
Levekårsindeksene omfatter bosituasjon, meningsfull aktivitet, psykisk helse, fysisk helse, 
rusmiddelbruk, økonomi, sosial fungering og nettverk. Diagram 3 viser resultatet fra 2016 i regionen.  
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Diagram 3: Antall pasienter som scorer på «grønn, gul og rød kode på levekårsforhold 

Kode rød» defineres som en situasjon som er svært alvorlig for brukeren med svært alvorlige 

konsekvenser for daglig fungering. Kode gul defineres som en dårlig, men ikke svært dårlig situasjon. 

Kode grønn viser at personen har en tilfredsstillende situasjon. Kilde: KoRus Øst 

 

Det er mange av tjenestene i kommunen som har etansvar overfor personer med psykiske plager og 
lidelser. Videre følger en over helse- og omsorgstjenester og et utdrag av deres oppgaver – dette for 
å vise omfanget av oppgaver kommunen har. (Det kan være noe forskjeller fra kommunen til 
kommune mht oppgaver.) Alle involverte i kommunen skal samarbeide tett for å gi pasientene best 
mulig tjenester. Kommuneoverlegen er medisinskfaglig rådgiver i kommunen.  

 

Psykisk helsetjeneste 

 Har et koordinerende ansvar for rusarbeid i kommunen.  

 Tilbyr kartleggingssamtaler som ledd i vurdering av behov videre oppfølging.  

 Gjennomfører individuelle behandlingssamtaler. 

 Har samtaler med pårørende (både barn og voksne) – omfatter informasjon og veiledning. 

 Følger opp pasienter og pårørende ved traumer, kriser, katastrofer og ulykker. 

 Tilbyr kurs i mestring av depresjon (KiD) og av belastning (KiB).1) Gjelder ikke alle kommuner  

 Bidrar til at pasienter kan delta i ordinære tilbud i lokalsamfunnet. 

 Driver aktivitetstilbud eller bistå til igangsettelse av aktivitetstilbud til pasienter med 
alvorlige lidelser (eks. svømming, trening, turgåing). 

 Etter vurdering, være koordinatorer for pasienter over 18 år med sammensatte lidelser og 
behov for tverrfaglige tjenester.  

 Veileder personell i andre tjenester når det gjelder deres oppfølging av voksne pasienter.  

 Bistår når det skal fattes vedtak etter helse- og omsorgstjenesteloven ved tjenester som ytes 
med utgangspunkt i hjemmet og med lengre varighet enn 14 dager. 
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Følgende pasientgrupper skal prioriteres høyt: 

 Personer med selvmordstanker / -risiko 

 Unge voksne (store muligheter for forebygging og reduksjon av fremtidig lidelse) 

 Personer med rusrelaterte lidelser  

 Personer med akutt innsettende eller forverring av alvorlig psykisk lidelse 

 

Legene   

 Diagnostiserer og behandler pasienter i alle aldre. (Sykehjemslegen har ansvar for pasienter 
med heldøgnstjenester i pleie- og omsorg) 

 Igangsetter og følger opp medikamentell behandling. 

 Ivaretar pårørende til pasienter bl.a. gjennom veiledning og støtte. 

 Følger opp pasienter og pårørende ved traumer, kriser, katastrofer og ulykker. 

 Henviser pasienter psykisk helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. 

 Som kommuneleger - gjennomfører legeundersøkelse etter § 3-1 i psykisk helsevernlov  

 Vurderer bruk av tvang i henhold til kapittel 10 i helse- og omsorgstjenesteloven – 
tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige.  

 Ivaretar akutt behandling etter ordinær arbeidstid i arbeid på legevakten. 

 

Personell i følgende tjenester har – utover oppgaver nevnt under den enkelte tjeneste – ansvar for å 
anbefale og ev. bistå med time hos fastlege ved mistanke om at en tjenestemottaker har psykiske 
plager eller er rusmisbruker og ikke får nødvendig oppfølging. 

 

Helsestasjon og jordmortjeneste 

 Veileder foreldre mht ivaretakelse av barns helse i et forebyggende perspektiv.  

 Gjennomfører rutineundersøkelser i henhold til nasjonale retningslinjer. 

 Gir råd og veiledning mht forebygging og ved avdekking av psykiske og rusrelaterte lidelser. 

 Har samtaler med barn og unge med psykiske plager. 

 Kartlegger depresjon (EPDS1), alkoholbruk og medikamentavhengighet hos gravide og 
mødre (etter fødsel). 

 Tilbyr ev. mor inntil 3 samtaler etter EPDS kartlegging1)og henviser lege ved behov. 

 Er kontaktperson for spesialisthelsetjenesten dersom barn av foreldre med psykiske 
lidelser trenger oppfølging i kommunen. 

1) Kartlegging av depresjon hos kvinner som nylig har fått barn 

 

Barneverntjenesten 

 Gir forebyggende veiledning til foreldre. 

 

Pleie- og omsorgstjenesten 

 Administrerer medikamenter inkl. utdeling til pasienter (multidose). 
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 Utfører hjemmetjenester og sykehjemsplass til pasienter med psykiske og rusrelaterte 
lidelser på lik linje med andre pasienter.  

 Tilbyr alderspsykiatriske tjenester. 

 Tilbyr tidsbegrense opphold på institusjon (inntil tre døgn) der det er nødvendig med 
døgnkontinuerlig tilsyn, men ikke døgnkontinuerlig legetilsyn. 

 

Miljøarbeidertjenesten 

 Følger opp personer med psykisk utviklingshemming og autismespekterforstyrrelser – også 
de som har samtidige psykiske plager og eller rusmisbruk. 

 

Fysio- og ergoterapitjenesten 

 Bidrar til at deres pasienter reduserer risiko fro utvikling av psykiske lidelser pga sine 
plager og ev. funksjonsnedsettelser.  

 

NAV 

 Styrker arbeidet for sosial utjevning gjennom økonomisk tiltak. 

 Jobber med boligsosialt arbeid (i samarbeid med boligkonsulenten i kommunen). 

 Bistår mht økonomi, utdanning, arbeid og midlertidig bolig. 

 Bistår mht arbeid og aktivitet ved behov for innbyggere over 16 år. 

 

Boligkonsulenten 

 Legger til rette for tildeling av kommunale boliger. 

 

Støttekontakter 

 Legger til rette for sosial aktivitet og en meningsfull fritid og gjennom det bidrar til økt 
livskvalitet.  

 

Frivilligsentralen, er en møteplass for 

 alle aldersgrupper og kulturer. 

 de som ønsker å hjelpe til, og de som har behov for hjelp. 

 de som vil delta i sosialt fellesskap, og gjøre noe sammen med andre. 

 

Lesja og Dovre vekst  / ATS Dei gode gode hjelparane Lom og Skjåk  

Tilbyr arbeidsplasser til innbyggere som av forskjellige grunner faller utenfor det ordinære 
arbeidslivet.  

 

Kommunalt øyeblikkelig hjelp opphold KAD-opphold), NGLMS 

Alle kommunene har mulighet for å legge inn pasienter med psykiske lidelser som øyeblikkelig hjelp 
på KAD-plass. Det henvises til tidligere beskrivelse. Inklusjonskriterier for innleggelse er beskrevet i 
egne prosedyrer for sengeavdelingen. 
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5.3 Utfordringer / bekymringer 

Per i dag er det en generell opplevelse av at omfanget og oppgavene i tilknytning til psykisk helse og 
rus øker i kommunehelsetjenesten. Regional legevakt rapporterer om at de oftere og oftere har inne 
pasienter der gjerne politi også må være tilstede. Helsestasjon og psykisk helsetjeneste rapporterer 
om en mulig økning av antall unge som sliter. Psykisk helsetjeneste opplever at de må nedprioritere 
forebyggende arbeid og oppfølging av personer med lettere/moderate lidelser. Det igjen øker 
sannsynligheten for utvikling av alvorligere lidelser og derved mer tidkrevende oppfølging.  
 
Generelt er det økt bekymring vedr. helsehjelp til dårlig fungerende pasienter som omfattes av 
tidligere nevnte «Hovdeforløp 3». Det er en pasientgruppe der det er et samtidig ansvar, men 
kommunene opplever at gradvise endringene i spesialisthelsetjenesten, legger ansvaret i større grad 
på kommunene.  
 
Samhandlingen med spesialisthelsetjenesten oppleves på mange arenaer som veldig god. 
Kommunene i Nord-Gudbrandsdal – som ligger langt unna Lillehammer – opplever likevel at DPS har 
utfordringer med å innfri de nasjonale forventningene om et etablert tverrfaglig ambulant akutteam 
som gir hjemmebehandling i en krisesituasjon. 
 
Kommunene har utfordringer med å sikre tilstrekkelige ressurser til å ivareta pasienter med 
psykiske lidelser og rusmisbruk. Det er store forskjeller mht kompetanse i de enkelte kommunene. 
Det er en liten gruppe ansatte som skal ha bred kompetanse for å ivareta pasienter med forskjellige 
psykiske plager og lidelser. Oppgavene er mange og utfordringene sammensatte. 
Kompetansebehovet er økende. Totalt sett opplever likevel flere av kommunene ikke manglende 
kompetanse i seg selv som er hovedutfordringen, men for lite personell, sårbare tjenester og 
knapphet på økonomiske ressurser. Risikoen for overbelastning av personell er stor. I tillegg er det 
utfordringer mht samhandling og koordinering av tjenester – både internt i kommunen og med 
spesialisthelsetjenesten.    
 
Kommunene mener nedleggelse av sengeplasser uten å sikre fortsatt drift av brukerstyrte 
spesialistsengeplasser er svært uheldig. Brukerstyrte spesialistsenger oppleves av pasientene som 
en trygghetsfaktor og bidrar til at de mestrer hverdagen. KAD-plasser erstatter ikke de brukerstyrte 
sengeplassene. Endringer i tilbud i spesialisthelsetjenesten forsterker behovet for avklaringer av 
grenseoppgangen mellom kommunene og DPS.  
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6. Anbefaling fra felles undergruppe  

6.1 Innledning 

Arbeidsgruppen har opprettet en felles undergruppe for å se innspillene fra den faglige 
undergruppen ved DPS Lillehammer og kommunene ved 6KHelse i sammenheng og utarbeide en 
anbefaling om ny modell for psykisk helsevern i Nord-Gudbrandsdal. 
 
Oppdraget fra arbeidsgruppen til felles undergruppe ble beskrevet slik: 

o beskrive behov for samhandling i framtidig behandlingstilbud for befolkningen i Nord-
Gudbrandsdal, knyttet til døgntilbud, poliklinisk behandling, akuttambulant team og FACT-
team 

o utarbeide forslag til prinsipper for samhandling mellom kommunehelsetjenesten og 
spesialisthelsetjenesten i framtidig behandlingstilbud 

o legge fram foreløpig beskrivelse av behov og prinsipper for samhandling i arbeidsgruppens 
møte 2. mai og endelig anbefaling 6. juni 

 
Felles undergruppe har vært sammensatt slik: 
To representanter fra kommunene/6KHelse 

 Helse- og rehabiliteringsleder Hege Lorentzen/Kommunalsjef Hilde Reitan  
 Kommunalsjef Iren Ramsøy 

To representanter fra DPS Lillehammer 
 Avdelingssjef Berit Bakkemo 
 Psykologfaglig rådgiver Mari Sletten  

Representant for NGLMS 
 Bjørn Steinar Storvik 

 
Arbeidsgruppen presiserer at arbeidet med ny modell for psykisk helsevern til befolkningen i Nord-
Gudbrandsdal ble basert på føringer om en forventet avvikling av dagens døgntilbud på Otta 
(Bredebygden). Se for øvrig presisering i sammendraget på side 3. Felles undergruppe har tatt 
arbeidsgruppens presisering til etterretning i arbeidet med ny modell.  
 

6.2 Vurderinger og konklusjon  

Nasjonale og regionale faglige og helsepolitiske føringer medfører at virksomheten ved de fire 
distriktspsykiatriske sentrene i Innlandet skal dreie fra døgn til poliklinikk og ambulant virksomhet.  
 
DPS Lillehammers virksomhet på Otta skal i en ny modell være et tilbud til befolkningen i de seks 
kommunene i Nord-Gudbrandsdal. Det er føringer i mandatet om at tilbudet skal omstilles fra dagens 
virksomhet med 15 senger på Otta (Bredebygden) med elektive innleggelser til pasienter fra alle 
kommunene i opptaksområdet til DPS Lillehammer og poliklinikk i Otta sentrum, til poliklinikk, 
ambulant team og et tilpasset døgntilbud samlokalisert med NGLMS på Otta. To tredjedeler av 
pasientene som fram til i dag har hatt elektivt døgntilbud på Otta, er innbyggere fra kommunene i 
Midt- og Sør-Gudbrandsdal. Disse vil få sitt tilbud lokalt på Lillehammer i ny modell. Også her vil 
tilbudet dreies med fokus på poliklinisk og ambulant tilbud. FACT-team er etablert i «region sør» i 
Gudbrandsdal.  
 
Skiftet i psykisk helsevern fra døgntilbud som basis til spesialisthelsetjenestetilbud på dagtid som 
basis er nasjonalt og har pågått over tid. Dette må Innlandet og Nord-Gudbrandsdal fortsette å være 
en del av. Spesialisthelsetjenesten ønsker å være tettere på pasienten der hvor pasienten oppholder 
seg. Døgnopphold har begrenset nytte vurdert opp mot bedret dagligfunksjon i hjemmemiljøet. 
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Suksessen ligger i at kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten jobber sammen og samtidig 
overfor enkeltpasienter. Det må i tillegg være et desentralt (NGLMS) og et sentralt (Lillehammer og 
Reinsvoll/Sanderud) døgntilbud som oppleves som tilgjengelig og tilstrekkelig dimensjonert. 
 
Det er gitt følgende førende prinsipper for framtidig modell: 

• Må sikre rett kompetanse som er lett tilgjengelig for alle kommunene 
• Må ha ambisjon om at et fremtidig tilbud blir minst like godt som dagens tilbud 
• Må ha fokus på de dårligste pasientene. Samarbeid om de pasientene som trenger det mest 

vil være et godt utgangspunkt for samarbeid og samhandling mellom spesialisthelsetjenesten 
og primærhelsetjenesten. En tettere oppfølging i et samarbeid mellom pasient, 
spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste med hjemmet som base, vil erfaringsmessig 
redusere behovet for og varigheten av innleggelser.  

• En viktig suksessfaktor vil således være at primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten 
jobber sammen og samtidig 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 Nord-Gudbrandsdal på en 
annen måte. 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. Det planlegges med 
evaluering av modellen etter ett-to år.  

• Sykehuset Innlandet har satt en økonomisk ramme på inntil 8 millioner kroner for å etablere 
ny modell for tilbudet innenfor psykisk helsevern i Nord-Gudbrandsdal. Ressurser til 
poliklinisk tilbud på dagens nivå kommer i tillegg.  

 
Felles undergruppe ble i sitt møte 27. juni 2019 enige om at DPS Lillehammer skulle legge fram en 
skisse til framtidig modell med beskrivelse av hvert tiltak/element. Felles undergruppe ba spesielt 
om at det skulle legges fram to ulike skisser for døgntilbudet: 
 

 Døgntilbud med egen bemanning fra spesialisthelsetjenesten 
 Døgntilbud integrert i NGLMS med bemanning/utvidet bemanning fra LMS 

 
DPS Lillehammer har på bakgrunn av føringene i mandatet og prosessen våren 2019, utarbeidet et 
forslag til ny modell for pasienttilbudet innenfor psykisk helsevern i Nord-Gudbrandsdal.  
 
Konklusjon fra felles undergruppe: 
Felles undergruppe sluttet seg til ny modell i gruppens siste møte 6. november 2019 og mener at 
hovedelementene i et framtidig spesialisthelsetjenestetilbud i psykisk helsevern i Nord-
Gudbrandsdal bør omfatte: 
 

1. Styrking av poliklinikk og ambulant virksomhet  
2. Vaktordninger  
3. Etablering av døgntilbud ved Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter 
4. Samlokalisering av all virksomhet ved DPS Lillehammer, Otta  

 
Vedr 1 – Styrking av poliklinikk og ambulant virksomhet 
DPS Lillehammer, Otta har i dag et ambulant team tilknyttet døgnenhet Otta (ATO = ambulant team 
Otta) hvor det er ansatt tre psykiatriske sykepleiere. Teamet har også knyttet til seg en psykiater i 20 
prosent stilling og arbeider i stor grad etter de prinsippene som er beskrevet i FACT-modellen. 
Ressursene til dette teamet skal videreføres i ny modell.  
 
I dag har de tre ansatte i ATO en pasientportefølje på til sammen ca 40 pasienter. Disse pasientene 
var tidligere «storforbrukere» av døgntilbudet og «langliggere» – i dag, når pasientene har sitt tilbud 
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i ATO, har de i liten grad behov for døgntilbud, annet enn noen få korte kriseinnleggelser per år 
gjennom «pasientstyrte innleggelser». Denne erfaringen er i tråd med erfaringene nasjonalt i ACT/ 
FACT-team. Dagens ordning mangler imidlertid at ansatte fra kommunen og spesialisthelsetjenesten 
jobber sammen og samtidig i oppfølgingen av pasienter. Samhandling mellom psykisk helse i 
kommunene og DPS vil bedre kvaliteten på pasienttilbudet og sikre gjensidig kompetanseheving til 
beste for pasientene. 
 
Poliklinikken på Otta har i dag ikke kapasitet til å tilby generelle akuttvurderinger. Ved å dreie 
virksomheten fra døgn til dag kan bemanningen på poliklinikken styrkes slik at enkelte ansatte 
øremerkes akuttvurderinger. Eksisterende prøveordning med akutte vurderinger via 
videokonferanse (VK) for pasienter med lange reiseavstander, vil også kunne utvides/etableres som 
et fast tilbud. 
 
Kommunehelsetjenesten i den enkelte kommune skal primært håndtere egne pasienter. Ambulante 
tjenester ved DPS Lillehammer, Otta skal styrkes og gi støtte til den enkelte kommune gjennom et 
tettere samarbeid med kommunehelsetjenesten om pasientene der pasientene bor. Det er viktig at 
telemedisinske løsninger tas i bruk der dette er mulig.  
 
Det legges opp til at vurdering av psykisk helsetilstand til somatiske pasienter innlagt ved NGLMS 
etableres som et fast tilbud fra DPS Lillehammer, Otta (liaisontjeneste). I dag er dette tilbudet 
sporadisk når DPS har ledig kapasitet. 
 
Spesialisthelsetilbud til psykisk utviklingshemmede som også har psykiske lidelser, må ivaretas av 
ambulante tjenester i psykisk helsevern i Nord-Gudbrandsdal. Habiliteringstjenesten i Sykehuset 
Innlandet har ansvaret for samhandling med kommunene om psykisk utviklingshemmede brukere. 
 
Vedr 2 – vaktordninger 
Det er i dag telefonvaktordning med psykiater ved DPS Lillehammer som er tilgjengelig kveld/natt 
mandager fra kl. 1530 til fredager kl. 0800. Fastleger og legevakt i Nord-Gudbrandsdal kan benytte 
vaktordningen. For øvrig er lege tilgjengelig på telefon fra kl 0800-1600 alle hverdager.  
 
Ved å samle alle ressursene til ett sted i Nord-Gudbrandsdal vil det være større mulighet for leger i 
regionen å kontakte lege/psykolog som arbeider på Otta. Det bør vurderes om det skal iverksettes 
en prøveordning med en «ressurstelefon» ettermiddag/kveld. Kriterier for ordningen må eventuelt 
utarbeides.   
 
En framtidig ordning med beslutningsstøtte overfor legevakt også i helger og høytider vil bli vurdert. 
6KHelse drøfter dette punktet med kommuneoverlegene 
 
Vedr 3 – etablering av døgntilbud ved Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter 
Pasientdata for 2017 og 2018 viser at befolkningen i Nord-Gudbrandsdal har benyttet ca fem 
døgnplasser i snitt per år ved Døgnenhet Otta. Endring av dagens praksis med dreining fra døgn til 
dag og poliklinikk samt utvikling av nye ambulante tjenester (jfr. føringer fra HOD), betyr at det 
framtidige behovet vil være vesentlig mindre. 
 
Døgntilbud med egen bemanning fra spesialisthelsetjenesten 
Etablering av et døgntilbud med bemanning fra DPS 24/7 vil gå ut over den økonomiske rammen på 
8 millioner kroner fastsatt av Sykehuset Innlandet. Beregningene viser at etablering av et eget 
døgntilbud med bemanning fra DPS vil medføre et uforholdsmessig stort ressursbehov til få 
pasienter som ikke vil gjøre det mulig å frigjøre ressurser til å dreie virksomheten fra døgn til dag. 
Denne modellen vil medføre at ambulant team Otta må avvikles og ansatte overføres til døgnenheten. 
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Sykehuset Innlandet mener dette alternativet er en dårlig løsning for befolkningen og samhandlingen 
mellom kommuner og DPS. 
 
DPS Lillehammer mener det vil være uheldig både faglig og overfor pasientene som i dag ikke får et 
tilfredsstillende tilbud – verken i spesialisthelsetjenesten eller i kommunehelsetjenesten, om alle 
ressursene i spesialisthelsetjenesten skal brukes på et døgntilbud til relativt få pasienter. I de faglige 
diskusjonene i felles undergruppe og arbeidsgruppen har kommunenes representanter ønsket 
ambulerende tjenester, større grad av akuttvurderinger (og på VK til fastleger og kommuner) samt 
liaisontjenester på NGLMS og legevakt. Ved en prioritering av et døgntilbud med bemanning fra DPS 
Lillehammer, Otta kan ikke disse tilbudene utvikles i denne omgang.   
 
Døgntilbud integrert i NGLMS 
Det legges det til grunn at Sykehuset Innlandet vil ha behov for ca 600-700 liggedøgn/år ved NGLMS 
inklusiv brukerstyrt tilbud (det antas at dette er et høyt estimat). De ansatte i ambulant team og 
poliklinikk skal være fleksible og følge opp pasientene der de oppholder seg. Dette gjelder også når 
pasientene er innlagt ved NGLMS. 
 
Døgntilbudet ved NGLMS skal benyttes av pasienter fra Nord-Gudbrandsdal når det er behov for en 
kort kriseinnleggelse eller et kort avklaringsopphold. Pasienter som har behov for en kort innleggelse 
kan få tilbud om døgnplass, der DPS Lillehammer, Otta har behandlingsansvaret og ansatte på LMS i 
ivaretar «døgnomsorgen» for disse pasientene.  
 
Dette døgntilbudet frigir kapasitet til poliklinikk/ambulant virksomhet som igjen medfører større 
mulighet for å ambulere og oppsøke pasienter sammen med representanter fra kommunen. 
Etablering av et integrert døgntilbud ved NGLMS er en forutsetning for etablering/utvidelse av de 
andre elementene i modellen og må foregå i et tett samarbeid mellom NGLMS og DPS Lillehammer.  
 
Forutsetningene for dette tilbudet er: 

• En tettere oppfølging i et samarbeid mellom pasient, spesialisthelsetjeneste og 
primærhelsetjeneste med hjemmet som base 

• Vaktordninger  
• Styrket poliklinisk tilbud  
• De alvorligst syke pasientene vil få sitt tilbud på Lillehammer eller Reinsvoll 

 
Sykehuset Innlandet skal sammen med kommunene bidra til juridiske avklaringer om 
medisinskfaglig ansvar og pasientadministrative løsninger i ny modell for psykisk helsevern i Nord-
Gudbrandsdal. Det må videre etableres en forutsigbar leie- og driftsavtale for døgntilbudet mellom 
vertskommunen og Sykehuset Innlandet. 
 
Døgntilbudet ved NGLMS skal benyttes av pasienter fra Nord-Gudbrandsdal når det er behov for en 
kort kriseinnleggelse eller et kort avklaringsopphold. Pasienter som har behov for en kort innleggelse 
kan få tilbud om døgnplass, der DPS Lillehammer, Otta har behandlingsansvaret og ansatte på LMS i 
ivaretar «døgnomsorgen» for disse pasientene.  
 
Døgntilbudet er tenkt delt mellom det som kalles «pasientstyrt seng» og «avklaringsseng». DPS 
Lillehammer beskriver disse døgnplassene slik: 
 
Hvem vil bruke pasientstyrt seng? 
Kjente pasienter, som har skriftlig avtale om at de kan komme uten henvisning, vil få tilbud om 
opphold i inntil fem døgn. Pasienten har med seg sine egne medisiner og administrerer disse selv. 
Dette er pasienter som i utgangspunktet kan ha en alvorlig psykisk lidelse, men som har et så godt 
funksjonsnivå at de bor hjemme. Avtale om pasientstyrt seng er opprettet for å kunne gi hjelp raskt, 
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og før vedkommende blir så dårlig at han/hun må innlegges på for eksempel Reinsvoll. Ansatte i 
poliklinikk vil gi følge opp behandlingen av disse pasientene inne på døgnenheten, mens ansatte på 
NGLMS vil sørge for døgnomsorg (struktur og trygghet).  
 
Hvem vil bruke avklaringsseng? 
Dette døgntilbudet vil være nytt og må utvikles i samarbeid mellom DPS Lillehammer, Otta og NGLMS 
det første driftsåret. DPS Lillehammer tenker at det primært vil være kjente pasienter som blir lagt 
inn – pasienter som for eksempel oppsøker legevakt på ettermiddag/kveld/natt, der legevakt er 
usikker på om pasienten kan sendes hjem i påvente av en vurdering av spesialist (psykiater) neste 
dag. Legevakten kan konsultere psykiatere ved DPS Lillehammer kveld og natt fra mandag kl 1530 
til fredag kl 0800.  
 
Noen ganger vil det være behov for avklaringsseng til nye pasienter som ikke er i et 
behandlingsforløp i poliklinikk. Det kan være en pasient som har vært til akuttvurdering i 
poliklinikken på dagtid og som behandlerne er usikre på om kan reise hjem. DPS Lillehammer mener 
at ansatte i akuttambulant team kan følge pasienten inn på NGLMS og bistå ansatte der for å 
sikre/trygge situasjonen rundt denne pasienten.  
 
Det vil også kunne være aktuelt at legevakten legger inn en ukjent pasient, men da etter å ha 
konsultert bakvakt ved DPS Lillehammer og muligens hatt en samtale med pasienten sammen med 
en ansatt fra poliklinikken/ambulant team.  
 
DPS Lillehammer vil se på løsninger hvor ansatte i spesialisthelsetjenesten kan bistå personellet på 
NGLMS noe ut over ordinær dagarbeidstid i disse situasjonene. 
 
DPS Lillehammer, Otta har per i dag mange henvendelser fra NGLMS, der de ber om hjelp til å vurdere 
psykisk helsetilstand for pasienter som er innlagt på LMS med somatisk lidelse. Dette kan DPS dag 
kun tilby dersom noen ansatte tilfeldigvis har en ledig time på poliklinikken den dagen. I ny modell 
ønsker DPS å systematisere denne tjenesten.  
 
Fastleger i Nord-Gudbrandsdal melder om et behov for å kunne kontakte lege «der og da». DPS 
Lillehammer har en ordning med tilsynslege på Lillehammer, og leger fra kommunene i Nord-
Gudbrandsdal kan også ringe denne tilsynslegen. Erfaringer viser at norddalsleger gjerne vil snakke 
med spesialistene som jobber på Otta, da man stort sett kjenner hverandres pasienter. Ved å samle 
alle ressurser og øke fleksibiliteten, vil det i ny modell legges til rette for økt kontakt mellom leger 
lokalt. 
 
Vedr 4 – Samlokalisering av all virksomhet ved DPS Lillehammer, Otta  
Det er et sterkt ønske fra DPS Lillehammer å få samlet virksomheten i Nord-Gudbrandsdal på Otta 
samlokalisert med NGLMS. Helseforetaket eier bygningen der poliklinikken for voksne er etablert og 
leier arealer i LMS-bygget til poliklinikken for barn og ungdom. Det er per i dag ikke avklart om DPS 
Lillehammer vil trenge ytterligere lokaler til poliklinikk og ambulerende tjenester. 
 
DPS Lillehammer ønsker at Sykehuset Innlandet og Sel kommune som vertskommune for NGLMS 
skal finne gode løsninger for et døgntilbud på NGLMS i tråd med punkt 3 ovenfor.  
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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 Lillehammer, Otta og 
samlokalisering med NGLMS. Styret understreket i sitt vedtak at muligheter og risiko i et 
pasientperspektiv skal vurderes for alle omstillingstiltak. 
 
Arbeidsgruppen har definert følgende hovedmål for ny modell for psykisk helsevern i Nord-
Gudbrandsdal: 
 

Ny modell skal sikre en nær, god og fleksibel psykisk helse- og rustjeneste til 
befolkningen i Nord-Gudbrandsdal 

 
For å oppnå dette, skal 

• spesialisthelsetjenesten være tilgjengelig når behovet oppstår – både overfor pasientene i 
direkte pasientbehandling og overfor kommunene i råd og veiledning 

• kommunene og spesialisthelsetjenesten jobbe sammen i FACT-team/samhandlingsteam for 
de pasientene som trenger det mest og videreutvikle faglig fellesskap  

• Sykehuset Innlandet skal gi ambulant behandling/næroppfølging der pasienten bor, i tett 
samarbeid med kommunens helsetjeneste, for pasienter både i akuttfase og i oppfølging over 
tid der det er ønskelig 

• brukerstyrt plass på NGLMS gi pasientene trygghet i ny modell 
• kommunene oppleve at dreining fra døgn til dag og poliklinikk vil gi et godt faglig tilbud til 

flere pasienter enn i dag 
• tjenestene ha ambisjon om å være innovative og ta i bruk teknologi for å løse 

avstandsutfordringer og forbedre pasientforløpene     
 
Arbeidsgruppen mener at den nye modellen gir følgende muligheter sammenlignet med dagens 
modell: 
 

• Økt fleksibilitet i tilbudet – både for pasienter, kommunene og DPS 
• Tettere samhandling mellom kommuner og DPS med spesielt fokus på de pasientene som 

trenger det mest 
• Raskere respons overfor kjente og nye pasienter 
• Økt kapasitet på akuttvurderinger lokalt reduserer behovet for at pasientene må reise til 

Lillehammer  
• Forutsigbar liaisontjeneste (tilsynstjeneste) på NGLMS og samtidig fokus på somatisk og 

psykisk helse for alle pasienter  
• Gi pasientene støtte der de bor og oppholder seg. Det kan gi større muligheter for mestring 

av utfordringer som oppstår i tilsvarende akutte situasjoner senere. Problemer løses der de 
oppstår 

• Utvikle økt kapasitet for akuttvurderinger av pasienter i samarbeid mellom fastlege/legevakt 
og DPS 

• Videreutvikle tverrfaglig fellesskap/partnerskap i behandlingen av pasienter bygget på gode 
prosesser i prosjektet  

• Etablering av ressurstelefon etter kl 1600 
 
Arbeidsgruppen kan ikke, slik tilbudene er beskrevet i denne rapporten, gjøre en endelig 
risikovurdering knyttet til måloppnåelse. Dette må gjøres i gjennomføringsprosjektet når tilbudene 
utformes i samarbeid mellom DPS og kommuner. I gjennomføringsprosjektet skal partene 
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innarbeide avbøtende tiltak på områder der risiko vurderes som høy i forhold til manglende 
måloppnåelse/uønskede hendelser.   
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8. Arealmessige løsninger 

Sykehuset Innlandet har i dag poliklinikker for voksne og for barn og ungdom på Otta. Helseforetaket 
eier bygningen der poliklinikken for voksne er etablert og leier arealer i LMS-bygget til poliklinikken 
for barn og ungdom. Det er per i dag ikke avklart om DPS Lillehammer vil trenge ytterligere lokaler 
til poliklinikk og ambulerende tjenester. 
 
Arbeidsgruppens mandat understreker at det framtidige døgntilbudet skal være samlokalisert med 
NGLMS. Det har derfor vært flere møter mellom Sykehuset Innlandet og Sel kommune for å drøfte 
mulige arealmessige løsninger. Sel kommune som vertskommune for NGLMS har stilt seg positive til 
å finne løsninger til døgnplasser tilsvarende 600-700 liggedøgn (høyt estimat) innenfor det 
lokalmedisinske senterets nåværende arealer. 
 
Konklusjoner om arealmessige løsninger og formalisering av avtale mellom Sykehuset Innlandet og 
vertskommunen vil reelt starte etter administrerende direktørs beslutning om ny modell for psykisk 
helsevern i Nord-Gudbrandsdal. 
 
 
 
 
 
 
  



Sykehuset Innlandet HF Arbeidsgruppe Nord-Gudbrandsdal 2020 
 

  37 

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 det samlede behovet for døgnplasser ved DPS Lillehammer fordelt 
på Lillehammer og Otta. Det framtidige døgntilbudet på Otta skal være samlokalisert ved 
Nord-Gudbrandsdal 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 
Nord-Gudbrandsdal. Det skal også utredes behovet og mulighetene for å dekke deler av 
behovet for DPS-døgnplasser for befolkningen i Midt-Gudbrandsdal på tilsvarende måte 
som for Nord-Gudbrandsdal, dvs samlokalisert med Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske 
senter.  

 
b) Utredningen skal avklare målgrupper for det framtidige tilbudet på Otta og 

funksjonsdelingen mellom Lillehammer og Otta for opptaksområdet til DPS Lillehammer i 
Nord- og Midt-Gudbrandsdal. 

 
c) Utredningen skal beskrive en samhandlingsmodell som vil sikre et sømløst tilbud for 

pasientene.  Sykehuset Innlandet skal understøtte det kommunale tilbudet innenfor psykisk 
helsevern og rus og samhandle med kommunene om innføring av pakkeforløp fra 1. januar 
2019.  

 
d) Arbeidsgruppen skal beskrive det framtidige tilbudet ved DPS Lillehammer, Otta innen 1. 

juni 2019. NB: administrerende direktør har senere utsatt fristen til januar 2020. 
 

9.1 Framtidig pasienttilbud i psykisk helsevern og rus til befolkningen i Nord-
Gudbrandsdal 

Arbeidsgruppen har i sine drøftinger av framtidig pasienttilbud for befolkningen i Nord-
Gudbrandsdal hatt fokus på pasienttilbudet. Arbeidsgruppen støtter vurderingene fra felles 
undergruppe 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 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 og 
samtidig overfor enkeltpasienter, hvor begge nivåene har samme forpliktelse og ansvarsfølelse. 
 
Utforming av en ny modell har ikke gått ut på å finne erstatning for eksisterende døgntilbud, men å 
møte behovet for spesialisthelsetjenester til befolkningen i Nord-Gudbrandsdal basert på 
dokumentert kunnskap og best mulig utnyttelse av ressursene. Det er viktig at framtidig 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 Nord-Gudbrandsdal som har behov for 
døgnbehandling skal få et godt tilbud i framtidig modell. Døgntilbudet som planlegges for 
befolkningen samlokalisert ved NGLMS, vil bli utviklet i et samarbeid mellom DPS Lillehammer, 
vertskommunen og psykisk helsetjeneste i kommunene. På den måten ser arbeidsgruppen at flere 
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innbyggere i Nord-Gudbrandsdal kan få god hjelp lokalt. De pasientene som trenger døgnbehandling 
med annen kompetanse eller lengre varighet, vil sitt tilbud på DPS Lillehammer og/eller Reinsvoll. 
 
Arbeidsgruppen mener hovedelementene i et fremtidig spesialisthelsetjenestetilbud bør omfatte: 
 

1. Styrking av poliklinikk og ambulant virksomhet  
2. Vaktordninger  
3. Etablering av døgntilbud ved Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter 
4. Samlokalisering av all virksomhet ved DPS Lillehammer, Otta  

 
Merknad til punkt 1: 
Sykehuset Innlandet vil videreføre ambulante ressurser i ambulant team Otta (ATO) i ny modell. 
Gjennomføringsprosjektet i 2020 vil vise om disse ressursene skal bli en del av et utvidet FACT-team 
eller om de skal organiseres på annen måte. Gjennomgang av målgruppen i dagens ATO vil ha 
betydning for dette. Alle som i dag har ambulant oppfølging skal sikres tilsvarende oppfølging i ny 
modell. Fagkompetansen i ATO er viktig for utviklingen av FACT-team i Nord-Gudbrandsdal fordi 
den vil videreføre kompetansen fra dagens døgnenhet på Otta (Bredebygden).  
 
Merknad til punkt 3: 
Arbeidsgruppen støtter anbefalingen fra felles undergruppe om etablering av døgntilbud integrert i 
NGLMS. Denne løsningen vil sikre økte ressurser til polikliniske og ambulante tjenester inkludert 
akuttvurderinger samt tettere samhandling med kommunene. 
 
Se for øvrig kapittel 6.2. 
 
En eventuell etablering av FACT i Nord-Gudbrandsdal høsten 2020 vil styrke den nye modellen for 
psykisk helsevern og samarbeidet mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten. Etablering av 
FACT utredes gjennom et eget prosjekt. 
 

9.2 Etablering av gjennomføringsprosjekt i 2020  

Prosessen mellom kommunene, NGLMS og Sykehuset Innlandet i perioden januar 2019-januar 2020 
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 Lillehammer vil derfor etablere et gjennomføringsprosjekt og invitere kommunene i Nord-
Gudbrandsdal med i dette arbeidet. Divisjonsdirektør Psykisk helsevern vil utarbeide mandat for 
gjennomføringsprosjektet våren 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


