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1. Bakgrunn 
I forbindelse med opptrappingsplanen for psykisk helse i årene 2004 – 2007, fikk Lofoten DPS 
etablert 6 enerom, øremerket psykiatriske døgnpasienter, i medisinsk avdeling. Rommene ble senere 
redusert til 5 enerom som Lofoten DPS disponerte til sine pasienter. Sengeplassene var opprinnelig 
planlagt som et tilbud for krisehåndtering og stabilisering og ikke som et fullverdig 
allmennpsykiatrisk tilbud. 
  
De psykiatriske døgnpasientene legges inn og registreres som medisinske/somatiske pasienter. Det 
faglige, overordnede ansvaret for pasientene er tillagt medisinsk avdelingsoverlege ved NLSH 
Lofoten. Personell fra Ambulant Akutteam (AAT) har behandlingsansvar for de innlagte 
psykiatriske pasientene i tiden 08.00 til 15.30 på hverdager. Resten av døgnet har personell fra 
medisinsk avdeling ansvar for pleie og omsorg for pasientene. Vaktlege i Bodø (24/7 av psykiatriske 
legespesialister) er tilgjengelig både for personalet i medisinsk avdeling, for AAT, legevakt og 
fastleger i Lofoten. 
 
Nasjonal strategiplan og Oppdragsdokumenter de siste årene, fra Helsedepartementet og Helse Nord 
RHF, har stilt krav om at alle DPSer skal ha en beredskap for pasienter i akutte kriser 24 timer i 
døgnet, og at alle DPS skal ha et Ambulant Akutteam med utvidet åpningstid. Krav til kvalitet og 
tilgjengelighet til likeverdige og differensierte tjenestetilbud har likeledes vært en del av disse 
overordnede kravene fra eier. 
 
AAT i Lofoten ble etablert sommeren 2013. Teamet skulle etter intensjonen, samt vedtak i styret i 
Nordlandssykehuset, ha en åpningstid fra 08.00 til 21.00. Denne intensjonen ble imidlertid ikke 
mulig å oppfylle grunnet oppfølging av de pasientene som var innlagt i medisinsk avdeling.  
AAT i Lofoten er et tverrfaglig team på totalt 8 stillinger (legespesialist, psykologspesialist (ledig), 
klinisk sosionom, psykiatriske sykepleiere og sykepleiere).  
 
Henvendelser fra fastleger vedrørende akuttpasienter blir håndtert ved at pasienten tilbys time 
umiddelbart, eventuelt neste dag.  Økt tilbud av tjenester fra AAT de siste 12 månedene har redusert 
innleggelser av psykiatriske pasienter i medisinsk avdeling betydelig. 
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AAT vil nå utvide sin åpningstid til tidsrommet 15.30 – 21.00 alle hverdager fra 01.01.2016. I 
åpningstiden mellom 15.30 – 21.00 vil det være hjemmevakt som driver telefonveiledning og 
utrykning ved eventuelt behov for å vurdere innleggelse, veiledning/konsultasjon overfor legevakta 
i Vest-Lofoten (telefonisk kontakt og utrykning) og telefonisk kontakt med legevakta i Vågan.  
 
Det arbeides også med å kunne tilby ytterligere tjenester fra AAT på hjemmevakt, som utrykning til 
pasientens hjem i tett samarbeide med kommunal psykiatritjeneste, utrykning til Vågan legevakt og 
tettere samarbeide med vaktlege i mottaket for NLSH. 
 
Et bedre og økt tilbud fra AAT det siste året sammen med øvrige tilbud i Lofoten DPS har redusert 
behovet for innleggelse av psykiatriske pasienter i medisinsk avdeling. En betydelig reduksjon av 
innlagte pasienter med psykiatriske diagnoser i medisinsk avdeling vrir AATs arbeidsinnsats, tid og 
ressurser fra innlagte pasienter til ambulante oppdrag i Lofoten. Dette er i tråd med de nasjonale 
føringer i Oppdragsdokumentet. 
 
 

2. Dagens tilbud i Lofoten DPS 
Psykiatriske pasienter som benytter døgntilbudet i Lofoten har diagnoser som angst, depresjon, 
personlighetsforstyrrelse, traumer, spiseforstyrrelse og rus. Pasienter med manier og psykoser 
legges også inn, men overføres Akuttpsykiatrisk avdeling ved Psykisk helse- og rus klinikken i 
Bodø i ustabile faser. Pasientene er i alle aldre og av begge kjønn. Innleggelser skjer ved akutte 
kriser der innleggelse er nødvendig for å kunne foreta vurdering/observasjon og diagnostisering. 
 
Pasienter med behov for et psykiatrisk døgntilbud, henvises direkte fra fastlege og legevakt. De vil 
samme dag, eller dagen etter, bli vurdert av personale tilknyttet Ambulant akutteam. Noen pasienter 
henvises også direkte til døgntilbud fra poliklinikken i Lofoten DPS. 
    
Innleggelser i årene 2013 og 2014: 

 
  

Tallene viser reduserte innleggelser i Lofotkommunene i 2014 i forhold til 2013. Innleggelser pr 
10.000 innbyggere var 0,7 i Vestvågøy, 0,6 i Vågan, 1,7 i Flakstad og 2,5 i Moskenes.              
Det var altså større bruk av psykiatriske døgnplasser i små kommuner enn i de største 
Lofotkommunene. Statistikken viser at enkeltpasienter har hatt en liggetid på mellom 1 og 2 
måneder. Beleggsprosenten for 2014 var på 50 %. 
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Innleggelser september – desember 2014: 
 

Benevnelse/kommune Vestvågøy Vågan Flakstad Moskenes 
Befolkning 10870 9207 1376 1118 
Liggedøgn 101 96 20 1 
Innleggelser 17 16 6 1 
Gjennomsnitt liggedager 6 6 3 1 
Max liggedager 23 30 8 1 
Innleggelser pr 10.000 0,4 0,4 1,3 0,2 
Drg vekt 9 7,5 5 0,6 

 
     Bruken av sengene er merkbart redusert høsten 2014, også for de små kommunene. Denne 
reduksjonen i bruk av senger fortsetter i 2015. Beleggsprosenten september - desember 2014 er 
redusert til 35 %. 
 
Bruken av døgnsenger utenfor Lofoten (Salten og Vesterålen) er også betydelig redusert. For 2014 
utgjorde behovet for døgnbehandling utenfor Lofoten DPS ca 1,5 seng (tvang ikke medtatt).  
Pasientstrømmen går i all hovedsak mellom Lofoten og Bodø og i mindre grad mot Vesterålen.  

Lofoten DPS har en større voksenpsykiatrisk poliklinikk enn de øvrige DPS, med bl.a flere 
legespesialister og psykologspesialister som behandler psykiatriske pasienter både før, under og 
etter et døgnopphold. Som alternativ til døgninnleggelse har Lofoten DPS, i tråd med nasjonale 
føringer og DPS – veileder, også et godt utbygd dagbehandlingstilbud for pasienter i aldersgruppen 
16 til 30/40 år, både i Vestvågøy og Vågan. Dagbehandling er et tilbud til pasienter med 
sammensatte problemstillinger der poliklinisk behandling i seg selv ikke er tilstrekkelig, men hvor 
intensiv behandling gis på dagtid i ukedagene og pasientene bor hjemme. Dagtilbudet, sammen med 
AAT og øvrige tilbud i Lofoten DPS, har ført til den tidligere nevnte nedgang i antall innleggelser 
og antall liggedøgn både lokalt, i Vesterålen og Salten DPS.  

KAD- senger (kommunal akutt døgnseng) er opprettet i mange kommuner for å hindre somatisk 
innleggelse i sykehus. Slike senger skal også kunne brukes til akutt syke psykiatriske pasienter for å 
hindre innleggelse i akuttavdelinger. Vest-Lofoten legevakt (samarbeide mellom 3 kommuner) har i 
dag 3 KAD- senger som disponeres av legevakten. Så langt er somatiske pasienter prioritert i slike 
senger, men sengene benyttes også til observasjon av psykiatriske pasienter. Dette reduserer bruken 
av dyre sykehusdøgn. Vest-Lofoten legevakt har tilgjengelig et funksjonelt og tilpasset ”transittrom” 
for pasienter der fastlege/legevaktslege har gjort vedtak om tvangsinnleggelse i akuttavdeling i 
Bodø.  Legevakta i Vest-Lofoten har også tilgjengelig hjelpepersonell 24/7 for observasjon av 
pasienter i KAD senger. 
 
Vågan kommune (legevakt i Svolvær) har noe over 1 KAD- seng (talt etter liggedager).  
Kommunen har beredskap innen kommunal psykiatritjeneste til kl. 21.00 på hverdager. Vest-
Lofoten har ingen beredskap for psykiatriske pasienter etter kl.15.30. Etter dette overtar 
hjemmetjenesten en del av psykiatriens oppgaver. 
 
Sykehuset har klart definerte rutiner for bruk av de psykiatriske sengene. Ved ledighet brukes 
sengene i dag av somatiske pasienter. Det skjer imidlertid at psykiatrisk pasient blir flyttet dersom 
enerom må brukes til døende pasienter, til isolering av pasienter med norovirus/smitte el. Dette kan 
føre til at psykiatriske pasienter legges i flersengsrom i sykehuset eller skrives ut.  For noen 
pasienter kan flytting av rom/seng føre til usikkerhet og forvirring der de egentlig har behov for 
skjerming og forutsigbarhet. 
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3. Høring 
Saken har vært sendt til kommunene i Lofoten til høring. Vi har mottatt høringssvar fra Vestvågøy 
kommune, vedlagt i sin helhet. Kommunen fraråder på det sterkeste å redusere antall senger 
øremerket psykiatriske pasienter ved Lofoten sykehus, bla med begrunnelse at dette vil påføre 
kommunene nye oppgaver. Kommunen stiller spørsmål ved om påstandene om at etableringen av 
AAT har bidratt til å redusere døgninnleggelser, kan dokumenteres, og de lurer på om etableringen 
av KAD-senger i kommunene kan ha bidratt til reduksjonen. Annet sted i høringsuttalelsen påpekes 
at KAD-sengene ikke er ment benyttet til pasienter med psykiske lidelser og rusrelatert sykdom.  
 

4. Direktørens vurdering 
Et fullverdig DPS skal ha et differensiert tjenestetilbud innen døgn,- dag,- ambulant,- og poliklinisk 
behandling. Døgnbehandlingen i Lofoten DPS er i lys av nye kvalitetskrav til DPSene samt krav om 
beredskap 24/7 og Ambulante Akutt team med utvidet åpningstid, ikke lenger i tråd med de nye 
krav. Det anses ikke forsvarlig å overlate ansvaret for alvorlig psykisk syke i store deler av døgnet 
til indremedisinske leger. Pasienter fra Lofoten som legges inn for døgnbehandling skal ha både 
utredning og behandling av personell som er kvalifisert til dette for at de skal få en likeverdig 
behandling som pasienter ved andre DPS.   

 
Registreringer det siste året viser nedgang i bruken av døgnsenger for psykiatriske pasienter i 
medisinsk avdeling i Lofoten. Det vurderes som sannsynlig at etablering av AAT, tilbud om øhjelps- 
time meget raskt, veiledning pr telefon og et nært samarbeid med legevakt er årsak til denne 
reduksjonen. En annen årsak til redusert bruk av døgnsenger kan være det gode 
dagbehandlingstilbudet i Lofoten DPS. 
 
NLSH Lofoten har plikt til å motta pasienter for øyeblikkelighjelp-innleggelse, uavhengig av 
antallet øremerkede senger. AAT må i langt større grad kunne kontrollere disse innleggelsene i 
større deler av døgnet enn de har gjort hittil. Pasienter som er henvist fra fastlege/legevakt for 
øyeblikkelig innleggelse, bør så langt det er mulig vurderes/observeres av AAT. Denne vurderingen, 
eller observasjonen, kan gjøres i en kriseseng v/medisinsk avdeling, over en kort periode (1-3 
dager) for å avklare tilstanden. Ved behov for døgnbehandling over noe tid (over 3 dager) må 
pasienten legges inn i Vesterålen eller Bodø, hvor vi har allmennpsykiatriske døgntilbud på DPS-
nivå og sykehusavdelinger for akuttpsykiatrisk behandling og elektiv behandling. 
 
Vesterålen har i dag en beleggsprosent på sin allmennpsykiatriske døgnenhet på 50 %. Det er 
dermed kapasitet til å ta i mot pasienter fra Lofoten ved VDPS. Vesterålen DPS har også 
legeberedskap 24/7. 
 
Høringsuttalelsen fra Vestvågøy kommune berører ikke kjernen i saken; at det faglige tilbudet til 
pasienter fra Lofoten skal være likeverdig med pasienters tilbud i andre DPS-områder. Pasienter 
med behov for døgnbehandling, som ikke lenger får behandling i medisinsk avdeling i Lofoten, skal 
ikke overtas av primærhelsetjenesten, men behandles i psykiatriske døgnenheter i 
spesialisthelsetjenesten. Den foreslåtte omleggingen skal således ikke påføre kommunene nye 
oppgaver, men den skal tjene formålet om å gi alle pasienter et likeverdig og kvalitativt godt tilbud 
og utnytte ressursene (fagfolk og økonomiske ressurser) optimalt. Utnyttelsesgraden av 
døgntilbudet er i dag tilsvarende 1,5 seng (av totalt 5) i Lofoten og 4 senger (av totalt 8) i 
Vesterålen.  Reduksjonen i innleggelser mellom 2013 og 2014, jamfør tabellen foran, har fortsatt 
inn i 2015. 

  
Med bakgrunn i krav til kvalitet og forsvarlighet samt de endringene vi ser mht. bruk av 
psykiatrisengene i Lofoten, både som følge av et mer aktivt og forsterket AAT og økt satsing på et 
faglig, godt dagtilbud konkluderes at: 
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1. Antall øremerkede psykiatriske døgnsenger i medisinsk avdeling reduseres i takt med det 
reduserte behovet, og utvidet tilgjengelighet av AAT-team (jf punkt 4), til 1-2 senger. 

2. Sengene er ikke et allmennpsykiatrisk døgntilbud, men skal benyttes som kriseseng/er 
/observasjonsseng/er i et begrenset og forsvarlig tidsrom. 

3. Innenfor en begrenset frist skal pasienten i kriseseng/observasjonsseng være vurdert for 
videre overføring til hjem, kommunal psykiatri, dagtilbud, poliklinikk eller døgnopphold i 
Vesterålen eller Bodø. 

4. AAT skal ha behandleransvar for inneliggende døgnpasienter i tidsrommet 08.00 til kl. 21.00 
fra 01.01.16. På natten overtar medisinsk avdeling pleieansvar for de psykiatriske pasienter 
som måtte være innlagt til vurdering/observasjon. 

5. Psykiatriske pasienter som henvises til døgnopphold i NLSH i AATs arbeidstid skal, så langt 
det er mulig, vurderes av AAT før eventuell innleggelse. 

 
 

5. Konklusjon/innstilling til vedtak 
I lys av nye krav til kvalitet og forsvarlig beredskap for pasienter i akutte kriser, vurderer direktøren 
at det er nødvendig å redusere døgnplassene i Lofoten DPS. Dette for å gi pasientene i Lofoten et 
bedre, kvalitativt og mer forsvarlig tjenestetilbud samt på sikt gi rom for økt åpningstid til det 
ambulante akutt teamet. Denne utviklingen er i tråd med krav fra eiere og de nasjonale strategier for 
DPSene. Det foreslås for styret å gjøre slikt  
 
 
Innstilling til vedtak: 
 

1. Styret slutter seg til de vurderinger som gjøres i saksutredningen og ber direktøren utvide 
arbeidstiden for AAT til kl. 21.00 på hverdager fra 01.01.16. Det bør også legges til rette for 
at AAT vurderer alle henvisninger til innleggelse, dersom dette er mulig, innenfor denne 
arbeidstiden.    

 
2. Pasienter fra Lofoten skal sikres et kvalitativt og likeverdig DPS- tilbud i klinikken, i likhet 

med pasienter tilhørende Salten og Vesterålen. Ved behov for døgninnleggelse skal DPSene 
i Vesterålen og Salten benyttes. 

 
3. I tråd med utvidelse av arbeidstid for AAT reduseres sengene til bruk for psykiatriske 

pasienter i Lofoten til 1-2 krisesenger. 
 
 
Avstemming:   
 
Vedtak: 
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