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1. Innledning 
Det vises til styresakene 22-2013 Modernisering og omstilling av Psykisk helse - og rusklinikken, 
Vesterålen og styresak 104-2014 Moderniseringsprosjektet i Psykisk helse – og rusklinikken – 
status og videre utvikling. I styresak 104-2014, behandlet 14.november 2014, gjorde styret slikt 
vedtak om Vesterålen DPS: 
 

”Styret ber direktøren komme tilbake med en utredning av hvordan Vesterålen DPS skal 
tilpasse seg budsjettramme og kapasitetsutnyttelse av døgntilbudet, i løpet av første halvår 
2015.” 

 
Denne saken er en oppfølging av vedtaket i styresak 104-2014 med spesiell vekt på utviklingen av 
tjenestetilbudet i Vesterålen DPS, og hvor det foreslås å avvikle femdøgnsenheten på Straume. 
 

2. Bakgrunn 
Vesterålen DPS hadde, når Moderniseringsprosjektet startet i 2012, 50 % flere senger pr. 10000 
innbyggere enn Salten og Lofoten DPS, samtidig som kapasitetsutnyttelsen var svært lav. De hadde 
relativt sett størst andel av ressursene jfr tabellen under.  
 

 
 
En tilsynsrapport fra Helsetilsynet i 2010 viste, som nevnt i styresak 104-2014, at det også over år 
har vært betydelige utfordringer med kvaliteten på tjenestene både pga av mangelfull utredning og 
behandling, manglende dokumentasjon i pasientjournalene av hvilken behandling pasientene har 
fått og mangelfull dokumentasjon for indikasjon for behandling i spesialisthelsetjenesten jfr 
Prioriteringsforskriften. Dette anses som alvorlige utfordringer i forhold til forsvarlig drift. Det har 
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dermed vært et stort behov for å forbedre kvalitet og pasientsikkerhet og å sikre dokumentasjon i 
pasientjournaler av den utredning og behandling som gis den enkelte pasient.  
 
Mange pasienter, som ikke hadde indikasjon for behandling i spesialisthelsetjenesten, har over år 
vært innlagt med jevne mellomrom f.eks for avlastning. Med bakgrunn i det store antallet 
døgnplasser har det derfor utviklet seg en praksis der pasienter som skulle hatt sin behandling fra 
primærhelsetjenesten jf Prioriteringsforskriften, har mottatt behandling på feil omsorgsnivå.  
 
Ny ledelse ved Vesterålen DPS ble engasjert fra årsskiftet 2012/13 blant annet for å utvikle bedre 
systemer for å sikre god kvalitet og pasientsikkerhet, samt gjennomføre Moderniseringsprosjektet 
og oppdragsdokumentets krav til DPSene. Disse omfattet blant annet å vri fra døgn til dag- og 
poliklinisk behandling, og å etablere Ambulant Akutt team med beredskap også på 
ettermiddag/kveld.  
 
Ledelsen iverksatte en internrevisjon og gjennomgang av prosedyrer/rutiner for å se om avvikene 
fra tilsynsrapporten i 2010 var lukket, og evt lukke avvik som fortsatt var åpne. Vesterålen DPS har 
ikke hatt fast ansatt legespesialist siste år pga langtidssykemelding og det har vært stor bruk av 
innleide overleger der over mange år. Disse legene har hatt spesialistansvar og ansvar for 
spesialistvurderinger ved alle enhetene i VDPS, også den polikliniske virksomheten.  
 
Den interne revisjonen og gjennomgangen av prosedyrene avdekket at noen av disse 
innleiespesialistene har hatt en praksis over år som ikke holdt forsvarlig kvalitet. Disse kontraktene 
er nå avsluttet. Det har vist seg vanskelig å rekruttere nye spesialister til VDPS uten at vi kjenner 
alle årsakene til det. En av årsakene som tidligere spesialister har lagt til grunn for å avslutte sitt 
engasjement ved VDPS, har imidlertid vært at det oppleves som svært krevende med den etablerte 
strukturen og styringen av ressursene, hvor alle skulle gjøre alt og drive pasientbehandling ved alle 
lokasjoner. Dette har gitt dårlig utnyttelse av de få spesialistressursene som har vært der og lav 
aktivitet. Det har gått med mye arbeidstid på veiene i Vesterålen, noe som har vært 
kostnadskrevende for DPSet og gitt lang ventetid for pasientene.    
 
I styresak 22-2013 ble det vedtatt at døgnenheten på Straume med 7 senger skulle gjøres om til en 
femdøgnsenhet med 4 senger. Døgntilbudet ved enheten på Andenes ble avviklet og det ble i stedet 
opprettet et ambulant team for poliklinisk og ambulant oppfølging. Dette teamet ble avviklet fra 
01.01.15, jf styresak 104-2014. Endringene i styresak 22-2013 ble gjort for å ta ned overkapasitet på 
døgnbehandling samt å frigjøre ressurser (penger og fagfolk) til etablering av flere 
spesialiststillinger ved DPSet og etablering av Ambulant Akutt team.  

3. Status Vesterålen DPS  
Mange faktorer spiller inn på kvaliteten på tjenestene, og det er jobbet strategisk og langsiktig på 
flere områder for å rette opp i avvikene og merknadene fra tilsynsrapporten i 2010, samt å følge opp 
myndighetskrav til forsvarlig drift av spesialisthelsetjenester. I dag brukes nasjonale veiledere og 
Prioriteringsforskriften slik forutsatt, og man har utarbeidet gode rutiner som eksempelvis daglig 
gjennomgang av nye henvisninger, noe som gir VDPS svært lav ventetid.  
 
Gjennom 2014 har VDPS hatt faste innleide legespesialister med forsvarlig og god praksis. 
Kvaliteten på behandlingen er betydelig bedret og inntak gjøres etter indikasjon for behandling i 
spesialisthelsetjenesten, basert på Prioriteringsforskrift og nasjonale prioriteringsveiledere. 
Pasienter i Vesterålen får derfor i dag riktig behandling på riktig nivå. 
 
 Antall henvisninger har ikke gått ned, de har hatt en svak økning. Aktiviteten på poliklinikken er 
økt som en konsekvens av gjennomførte organisatoriske endringer, og at behandlere, herunder 
spesialistene har fast base på Stokmarknes. Både ventetid og antall fristbrudd har blitt betydelig 
redusert som konsekvens av at spesialistene i dag bruker mer tid på direkte pasientbehandling og 
mindre tid på å kjøre rundt til alle enhetene.  
 
Styresak 10/15                            Møtedato:   19. februar 2015                                                           2 



 
Tabellen under viser utviklingen i ventetid på poliklinikken gjennom 2014 sammenliknet med 2013. 
 

 
 
 
Døgnkapasiteten er imidlertid fortsatt for høy i forhold til behovet. Det er i dag 70 % 
kapasitetsutnyttelse ved allmennpsykiatrisk døgnenhet på Stokmarknes og det har i 2014 vært 
gjennomsnittlig kun 1 pasient i uken ved enheten på Straume. Dette synliggjør at behovet for 
døgnplasser i Vesterålen er lavere enn vi antok i prosjektrapporten om Moderniseringsprosjektet i 
Vesterålen (sak 22-2013).  Dette er en av hovedgrunnene til at vi må omstille døgnkapasiteten 
ytterligere.  VDPS har i tillegg et tilpasningsproblem på budsjettet, og vi mangler spesialister til å 
opprettholde et så desentralisert tilbud som vi har i Vesterålen. Kvaliteten og forsvarligheten i 
tilbudet blir svekket ved manglende tilstedeværelse av spesialist. 
 
Tabellen under viser utviklingen i antall henvisninger over år ved VDPS totalt. Antallet 
henvisninger har økt med 200 fra 2010 til 2014. 
 

 
Kilde: DIPS rapport D-6813 (alle registrerte henvisninger inn til VDPS) 
 
Kommunene i Vesterålen har i møter med klinikken hevdet at antallet henvisninger går ned og at 
man ikke får tilstrekkelig veiledning fra VDPS. Tabellen under viser utviklingen hvor antallet 
pasienter med rett til prioritert helsehjelp (RH) har gått ned i tråd med at DPSet begynte å bruke 
Prioriteringsveilederne, men at antallet henvisninger som vurderes til ”ikke rett, men behov” 
(iRHmb) for et tilbud fra spesialisthelsetjenesten har økt. Det er derfor ikke korrekt at færre 

606 

757 
674 

734 
808 

0

200

400

600

800

1000

2010 2011 2012 2013 2014

Henvisninger pr år 

 
Styresak 10/15                            Møtedato:   19. februar 2015                                                           3 



pasienter får tilbud om behandling. Antallet forespørsler, som er kontakt mellom 
spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten for å avklare evt henvisning, gi veiledning, 
informasjon om prøvesvar, nye opplysninger, etc. har økt betydelig. 
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3.1 Situasjonen ved Enhet Straume 
Etter omleggingen til femdøgnsenhet ved enhet Straume har det som sagt siste år vært 
gjennomsnittlig 1 pasient pr uke ved enheten. Kommunene i Vesterålen har i møter med klinikken 
hevdet at det er denne omleggingen som er årsaken til det lave belegget.  Det er imidlertid av 
hensyn til kvaliteten på behandlingen nødvendig å samle behandlerstaben, herunder spesialistene vi 
har, på ett sted for å unngå at det pasientrettede arbeidet blir redusert. Å drive en femdøgnsenhet 
såpass langt unna behandlerstaben har derfor vist seg å være på grensen til det uforsvarlige. 
Gjenåpning av en 7-døgnsenhet vil være både faglig og ressursmessig uansvarlig i nåværende 
økonomiske situasjon, sett i lys av at døgnkapasiteten i Vesterålen er større enn behovet for 
spesialisert døgnbehandling og at Vesterålen har 25 % større døgnkapasitet pr. 10000 innb. enn 
Salten. Det er heller ikke ønskelig av de faglige årsaker nevnt over. 
 
Tabellen under viser ressurser og døgnkapasitet pr 10000 innbyggere for våre tre DPSer for 2014. 
Den viser at VDPS fortsatt har størst ressurser og flest døgnplasser relativt sett. 
 

 
 
Det vurderes ikke som fullt ut forsvarlig å drive spesialisthelsetjeneste ved en enhet uten 
tilstedeværende spesialister, da en ikke vil kunne oppfylle lov- og myndighetskrav til behandling jfr 
Lov om psykisk helsevern. Det har de senere år vært et betydelig økt fokus på kvalitet og 
pasientsikkerhet. Gjennom pasientsikkerhetskampanjen ”I trygge hender”, har det for Psykisk helse- 
og rusklinikken vært fokus på forebygging av selvmord. Det vil f.eks ikke være mulig å 
gjennomføre selvmordsvurderinger innen 24 timer etter innleggelse eller etablering av 
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behandlingsplan innen 24 timer etter innleggelse. Disse tiltak er klinikkens kvalitetsparametre for 
døgnenheter og nødvendige tiltak for bedre pasientsikkerhet. Videre vurderes det at pasienter som 
er i behov av døgnbehandling innen psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten, har behov for et 
miljøterapeutisk behandlingstilbud. Dette fordrer at miljøpersonalet aktivt jobber sammen med 
pasienten i samspill med andre medpasienter for å oppnå best mulig resultat. Når man ved enhet 
Straume kun har hatt en pasient innlagt i gjennomsnitt per uke vil ikke et slik miljøterapeutisk 
tilbud kunne bli gitt, og det vurderes derfor at behandlingstilbudet totalt sett ikke er godt nok. 
Ettersom kapasiteten ikke er utnyttet tilstrekkelig på Stokmarknes, vil det være naturlig at alle 
innleggelser blir foretatt der hvor spesialistene er og der det kan gis miljøterapi som en del av 
behandlingen. Som ledd i den videre omstruktureringen av psykiatritilbudet i Vesterålen foreslås 
derfor døgntilbudet ved enhet Straume avviklet.  
 
Foretaket er i følge Oppdragsdokumentet for 2014 bedt om at omstilling av tjenester innen 
somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og rehabilitering som 
berører kommunene, skal synkroniseres slik at de ikke gjennomføres før kommunene er i stand til å 
håndtere de nye oppgavene. Og det forutsettes nært samarbeid mellom foretak og kommunene. 

 

3.2 Samarbeid med kommunene 
Vesterålskommunene har over tid og i flere offentlige sammenhenger kritisert Nordlandssykehuset 
HF for at foretaket legger om psykiatri/rus tilbudet i et tempo som disse kommunene ikke har 
ressurser eller evner til å følge. I følge kommunerepresentantene er det ”åpenbart og godt 
dokumentert at kommunene ikke har bygget opp et tilbud som er i stand til å håndtere oppgavene 
som følger av så formidabel reduksjon i spesialisthelsetjenesten” (protokoll fra OSO-behandling av 
sak 104-2014). Det har de helt rett i, men situasjonen har vært at kommunene har benyttet 
spesialisthelsetjenestens tilbud for pasienter med behov for oppfølging i primærhelsetjenesten. Som 
tidligere skissert er det pasienter uten indikasjon for behandling i spesialisthelsetjenesten som ikke 
lenger får et tilbud. Disse pasientene er, og har alltid vært, et ansvar for primærhelsetjenesten. Det 
er også slik at opptrappingsmidler fra staten til psykisk helse og rusomsorg har blitt lagt til 
kommunene etter at Samhandlingsreformen trådte i kraft. Disse økte ressursene er satt inn i 
psykiatritjenesten i kommunene i variabel grad, skal vi forstå representanter fra 
kommunehelsetjenesten i Vesterålen. 
 
Nordlandssykehuset HF inviterte kommunene i Vesterålen til samarbeidsmøte den 16.oktober 2014 
for å drøfte utfordringene ved VDPS. Møtet avdekket at det er store variasjoner i tilbudet som de 
ulike kommunene i Vesterålen har å tilby sine brukere/pasienter. Kommuneoverlegene beskriver at 
de opplever at de mangler tilbud til personer med alvorlig sinnslidelse (rehabiliteringstilbud og 
stabil, kontinuerlig oppfølgning av psykiater) og at de savner faglig støtte og veiledning fra 
spesialisthelsetjenesten. Det etterlyses en mer sømløs pasientflyt for de sykeste pasientene. Dette 
uttrykte klinikkledelsen forståelse for, men at denne gruppen pasienter ikke skal behandles ved 
DPSene. De skal behandles på sykehusnivå og klinikkledelsen informerte derfor om planene for 
etablering av et nytt tilbud innen behandling og rehabilitering av denne pasientgruppen i 
Spesialpsykiatrisk avdeling i Bodø (vedtatt i styresak 104-2014). Klinikkledelsen uttrykte også vilje 
til å bruke fagressurser i et pasientforløpsarbeid som kommunene ønsket etablert i regi av 
Vesterålen Regionråd. 
 
Deltakerne var enige om at møtet hadde vært konstruktivt og informativt og at partene skal fortsette 
å samarbeide og bli bedre på å samarbeide. Nå avventes vedtak fra Regionrådet for det videre 
arbeidet.  
 
Nordlandssykehusets ledelse kommuniserte i møtet at VDPS har en overkapasitet på døgndrift, at 
Enhet Straume hadde lavt belegg og at det måtte foretas nye valg i forhold til denne situasjonen. 
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Den store variasjonen i de kommunale tilbudene kunne muligens indikere behov for 
interkommunalt samarbeid om en evt kommunal/interkommunal døgnvirksomhet. Bø kommune 
meldte behov for videre samarbeid, både ut fra behov for å styrke kommunens tilbud til 
pasientgruppen og pga ansvar for sysselsetting av de ansatte som bor i kommunen.  De øvrige 
kommuner meldte ikke behov for tilsvarende samarbeid. 
  
Administrerende direktør innledet derfor i det videre arbeidet med prosessen et tett samarbeid med 
Bø kommune, med sikte på å finne løsninger som, så langt som mulig, søker å ivareta både 
pasienter og mulige alternative arbeidsplasser for personalet på enheten på Straume. Bø kommune 
oppnevnte en arbeidsgruppe, hvor også representanter fra spesialisthelsetjenesten på Straume 
deltok, for å utrede alternativ drift ved enheten. Kommunen har i den videre prosessen inngått en 
intensjonsavtale med privat aktør som har interesse for å etablere helserelatert virksomhet i Bø i 
bygget til Vesterålen DPS. Kommunen vurderer det pr i dag slik at det er stor sannsynlighet for at 
de skal lykkes med å etablere ny helserelatert virksomhet i bygget, gitt at bygget kan overdras til 
kommunen. Det vises til styresak 11-2015 framlagt i dette møtet når det gjelder bygget. 
 
For å imøtekomme kommunens behov for rask avklaring av en evt overdragelse av bygningsmassen 
til kommunen, har prosessen blitt noe forkortet i forhold til Nordlandssykehusets intensjoner. Når vi 
imidlertid ser at både kommunen og Nordlandssykehuset aksepterer løsningen som tjenlig for 
virksomheten totalt sett, kan vi ikke se noen grunn til å forlenge usikkerheten for de ansatte ved 
enheten. Administrerende direktør har derfor vært positiv til initiativet fra Bø kommune. Det er et 
godt utgangspunkt for at det kan legges til rette for nødvendige helsetjenester i regionen, og det gir 
muligheter for alternativ drift som vi håper kan sysselsette flere av de ansatte ved enheten på 
Straume.  
 
De ansatte ved enhet Straume vil for øvrig bli behandlet i tråd med omstillingsreglementet i 
Nordlandssykehuset og Hovedavtalens bestemmelser. Avvikling av enheten foreslås gjennomført så 
raskt som mulig og senest fra 31.03.15, ettersom det ikke er pasienter på Straume i dag.  
 
 

3.3 Konsekvensvurdering 
Nordlandssykehuset og administrative og faglige representanter fra flere Vesterålskommuner hadde 
møte den 20.november 2014. På dette møtet tok foretakets og kommunenes representanter opp sine 
syn på de faglige konsekvensene av en avvikling av tilbudet. Disse ble skissert slik: 
 
Kommunen: 
 

• Psykisk syke pasienter vil ofte ikke kreve tjenester. Ofte ønsker de ikke innleggelse og 
fastlegen får en mer aktiv rolle.  

• En reduksjon i antall innleggelser betyr ikke nødvendigvis at behovet er synkende. Det kan 
også være tegn på at tilbudet som gis ikke passer målgruppen. Omlegging av Straume til 5–
dagers post oppleves ikke som et reelt tilbud for gruppen alvorlig syke.  

• Redusert tilgjengelighet til tilbud i psykiatrien medfører redusert etterspørsel.  
• Spesialisthelsetjenesten må ytes i tett samarbeid med fastlegene.  

 
Nordlandssykehuset: 

• 5-døgnsenheten på enhet Straume har lavt antall liggedøgn og er en kostbar tjeneste sett i 
forhold til arbeidskraftforbruket. Det siste året har belegget vært gjennomsnittlig en i uka. 
Sengeenheten på Stokmarknes har kapasitet stort nok til å dekke behovet for døgnplasser.  
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• At forbruket av sengeplasser går ned er også et tegn på at sengeplasser tidligere har vært 
benyttet til pasienter som ikke hører hjemme i spesialisthelsetjenesten.  

• Å samle tjenestene på Stokmarknes vil gi robuste enheter og en bedre ressursutnyttelse.  
• En videreføring av enhet Straume vil uansett, være en ugunstig løsning selv om behovet for 

sengeplasser skulle være større enn det nå legges opp til pga mangel på spesialister.  
• NLSH erkjenner at mangelen på spesialister er et problem  
• Fokuset vil være å få oppbemannet akutt-teamet etter forutsetningene.  

 
Mulige konsekvenser av den foreslåtte avviklingen av enhet Straume er belyst og diskutert i mange 
fora, herunder media. Det har vært et høyt engasjement. Nordlandssykehuset vurderer dog at nye 
krav til faglige standarder samt erkjennelsen av beskrevet overkapasitet medfører at vi ønsker 
avvikling. Døgntilbudet i Vesterålen vil bli godt ivaretatt av enheten på Stokmarknes. Her vil 
pasientene ha den nødvendige nærhet til de behandlingsressurser som DPS’et rår over og til 
nødvendige somatiske tjenester. 
 
Det vil bli konsekvenser for ansatte i Vesterålen DPS.  Disse prosesser blir gjennomført jf 
Nordlandssykehusets prosedyrer for omstilling og nedbemanning. Det tiltak som Bø kommune 
arbeider opp mot gir håp om at ansatte kan være i posisjon til nytt arbeidsforhold lokalt. 
 
 

3.4 Risikovurdering 
Bø kommune har inngått en intensjonsavtale med den private aktøren som legger opp til at 
kommunen kan leie ut bygningsmassen ved enhet Straume allerede fra 01.03.15.  Ettersom 
kommunens planer for videre drift i lokalene er kommet så langt og har gitt Nordlandssykehuset 
relativt kort tid på å overdra lokalene, har vi lagt til grunn at det er hensiktsmessig å foreta en 
risikoanalyse av avviklingen av pasienttilbudet. Risikoanalysen er foretatt av klinikkens 
ledergruppe, som foruten klinikksjef og ass.klinikksjef består av 6 avdelingsledere, hvorav 3 er 
psykiatere og 2 er psykologspesialister. 
 
Risikoanalysen, vedlegg 1, konkluderer slik:  
”Moderniseringsprosjektet i Vesterålen DPS har medført at behovet for døgnsenger har endret seg. 
Døgnenheten på Stokmarknes klarer ved en god faglig drift å ivareta regionens behov for senger på 
DPS-nivå. Mindre tid på transport av sentrale fagfolk gjør at fagmiljøet på Stokmarknes er 
forsterket, og dette gir et totalt bedre tilbud til regionen. Den prosess som har vært sammen med Bø 
kommune for å gi mulighet til døgntilbud på kommunalt nivå er også positivt i forhold til pasienter i 
regionen.” 
 

3.4 Medvirkning 
Det er avholdt drøftingsmøte med de tillitsvalgte i to runder. Det er nødvendig å avklare utvalgskriterier 
for det personellet som vil måtte sies opp, og dette ble drøftet mandag 02.02.15. Saken i sin helhet blir 
drøftet den 17.02.15. Protokoll fra drøftingsmøtene blir lagt fram i styremøtet. 
 
Det vil også bli lagt fram protokoll fra Brukerutvalget, som får saken til behandling i sitt møte den 
17.februar. OSO vil bli informert i sitt møte den 26.februar. 
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4. Videre utvikling av VDPS 
Vesterålen DPS har i hele 2014 jobbet for å konsolidere et godt, kvalitativt og effektivt 
tjenestetilbud. Det har lykkes DPSet å øke den polikliniske virksomheten, utnytte spesialistene og 
kapasiteten bedre og de har etablert forsvarlige prosedyrer/rutiner i tråd med Prioriteringsforskrift 
og lukking av avvik jfr Helsetilsynets krav. 
 
Den største utfordringen framover er å styrke spesialistdekningen og å få et Ambulant Akutt team 
med utvidet åpningstid. Det er en forutsetning for dette at vi lykkes med å rekruttere overlege til 
teamet. 
 
For å imøtekomme kritikken fra kommunene mot at vi ikke har spesialister i teamet, har klinikk- og 
avdelingsledelsen vurdert det som nødvendig å engasjere innleielege til teamet i påvente av fast 
ansettelse. Vi har et realistisk håp om å lykkes med en fast tilsetting fra høsten av.  
 
Det har også vært en viss framgang i henvendelser fra psykologspesialister som ønsker å komme til 
Vesterålen. Det anses derfor at avdelingen er i en positiv utvikling med tanke på å skape mer 
robuste tjenestetilbud til psykisk syke i Vesterålen.   
 

5. Administrerende direktørs vurdering 
Vesterålen har over mange år hatt et tjenestetilbud innen psykisk helse og rusbehandling med stor 
døgnkapasitet, stort ressursbruk og stort behov for innleide legespesialister. Tjenestetilbudet har 
imidlertid i stor grad vært preget av mangelfull oppfølging av Prioriteringsforskriftens veiledende 
arbeidsdeling mellom spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Som en konsekvens av dette 
har kommunene i Vesterålen blitt vant med lavere terskler for innleggelse og behandling i 
døgninstitusjonene der, enn tilfelle er i øvrige deler av foretaksgruppen. Tjenestetilbudet har også 
på flere måter vært mangelfullt, kvalitetsmessig og av forsvarlighetsmessige betraktninger pga de 
innleide spesialistenes dårlige kjennskap til norske lover og forskrifter.  
 
Administrerende direktør er derfor godt fornøyd med den positive utviklingen av tjenestetilbudet i 
Vesterålen, både i forhold til innskjerpet bruk av nasjonale prioriteringsveieledere og at man har 
arbeidet intensivt med å lukke avvik og få på plass rutiner og prosedyrer for bedre kvalitet og 
pasientsikkerhet.  
 
Administrerende direktør vurderer det slik at det i første rekke er faglige og kvalitetsmessige 
betraktninger som ligger til grunn for forslaget om å avvikle døgnenheten ved enhet Straume. Det 
ressursmessige overforbruket, relativt sett, for Vesterålen sammenliknet med de øvrige DPSene i 
Nordlandssykehuset, kan heller ikke forsvares, slik den økonomiske situasjonen for foretaket er. 
Administrerende direktør er derfor fornøyd med det gode samarbeidet med Bø kommune rundt 
avviklingen av døgntilbudet. Det har vært en tett og god dialog mellom partene med sikte på å finne 
løsninger til beste for både pasienter, de ansatte og de ulike forvaltningsnivåenes behov for 
helsetjenester til psykisk syke og rusavhengige. 
 
Tabellene i saksutredningen som viser utviklingen i både henvisninger, ventetid og ressursforbruk 
pr. 10000 innbyggere viser at tjenestetilbudet i Vesterålen i framtiden vil være dimensjonert i 
henhold til behov for spesialisthelsetjenester på nivå med resten av Nordlandssykehuset også etter 
avvikling av enheten på Straume. Dette vil sikre en fortsatt god praksis for at det skal foreligge 
indikasjon for behandling i spesialisthelsetjenesten, før innleggelse i døgninstitusjon. Det vurderes 
slik at de pasienter som innlegges ved allmennpsykiatrisk enhet på Stokmarknes, vil få et kvalitativt 
bedre og en klart mer forsvarlig behandling enn om de blir innlagt på enhet uten nærhet til blant 
annet spesialist. Det understrekes at personellet som er på enheten i dag har god kompetanse og at 
de er uten skyld i at kvaliteten på tilbudet ikke er god nok.  
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Reduksjonen i sengeplasser vurderes ikke i utgangspunktet som en reduksjon i tilbud, men som en 
fjerning av overkapasitet i og med at vi fortsatt har et døgntilbud i VDPS. Tiltakene er nødvendige 
for tilpasning til budsjettrammen. Direktøren konkluderer sin konsekvensvurdering med at det både 
er faglig og økonomisk forsvarlig at enhet Straume nedlegges.  
 
Administrerende direktør slutter seg derfor til saksutredningen og anbefaler styret i 
Nordlandssykehuset å avvikle tjenestetilbudet ved enhet Straume. Pasienter med behov for 
døgnbehandling vil i framtiden få tilbud om behandling enten ved allmennpsykiatrisk enhet på 
Stokmarknes eller, ved behov for innleggelse i spesialisert sykehusavdeling, i Bodø. 
 
Administrerende direktør vurderer det slik at Nordlandssykehuset ikke bør legge hindringer i veien 
for den tempoplanen som Bø kommune legger opp til. Det innstilles derfor på at virksomheten ved 
enheten avvikles så raskt som mulig og senest 31.03.15.  
 
 
Innstilling til vedtak: 
 

1. Tjenestetilbudet ved enhet Straume avvikles senest med virkning fra 31.03.15. 

2. Styret ber administrerende direktør ivareta omstillingsprosessene ved VDPS i tråd med 
tidligere vedtak om å vri fra døgn til dag og å etablere et Ambulant Akutt team med utvidet 
åpningstid og en effektiv poliklinisk virksomhet. 

3. Avviklingen av enhet Straume skal foregå etter Hovedavtalens bestemmelser, foretakets 
gjeldende prosedyrer for omstilling og i nær dialog med vertskommunen Bø. 

 

 
 
Avstemming:   
 
Vedtak: 
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Vedlegg 1 
 
 
Risikovurdering avvikling enhet Straume, Vesterålen Dps. 
 
Deltakere 
Trude Grønlund, Klinikksjef Psykisk helse - og rusklinikken 
Rose Marie Johnsen, avdelingsleder Vesterålen Dps 
Randi Meland, avdelingsleder Salten Dps 
Knut Kjerpeseth, avdelingsleder Spesialpsykiatrisk avdeling 
Per Willy Antonsen, avdelingsleder Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling 
Finn Borgvatn, avdelingsleder Lofoten Dps 
Hilde Furnes, enhetsleder Kontor og Serviceenheten 
Liv Alstad, ass. avdelingsleder Akuttpsykiatrisk avdeling 
Bjørnar Hansen, ass. klinikksjef Psykisk helse- og rusklinikken 
 
Prosessleder 
Bjørnar Hansen, ass. klinikksjef Psykisk helse- og rusklinikken 
 
Metode 
Identifisering av mulige uønskede hendelser er gjennomført som idèdugnad av mulige hendelser, plasseres 
inn i matrisen og vurdert risikoreduserende tiltak for. 
 
Vurdering av risiko 
Risikovurderingen tar utgangspunkt i spørsmålet; Dersom vi gjør dette, hva er det vi risikerer av 
uønskede hendelser for pasienter. 
 
Risikoområder gruppen har sett på er: 
Å avikle enhet Straume fra dagens 5døgns drift. 
 

Mulige konsekvenser for pasienter 
 
P1: Vesterålen Dps har færre tilgjengelige senger til døgnbehandling 
 
P2: Behandlingstilbudet i Vesterålen Dps blir mindre differensiert 
 
P3: Tilbud som bærer preg av avlastning for kommuner / pårørende faller bort i   
      Vesterålen Dps. 
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Risikovurdering:

P3

P2

P1

SANNSYNLIGHET

KONSEKVENS

Svært 
liten

Svært 
stor

Stor

Middels

Liten

Ubetydelig Lav Middels Alvorlig Svært alvorlig/ 
Kritisk

 
 
 

Risikoreduserende tiltak P1. 
• Sørge for at ambulant akutteam er satt opp og fungerer etter plan 
• Døgnenheten på Stokmarknes må ha nok fagressurser til forsvarlig og god drift 
• Være positivt delaktig i å legge forhold til rette for annen helsetjeneste i Bø kommune  

 
Vurdering av risikobildet. 
Moderniseringsprosjektet i Vesterålen Dps har medført at behovet for døgnsenger har endret seg. 
Døgnenheten på Stokmarknes klarer ved en god faglig drift å ivareta regionens behov for senger på 
Dpsnivå. Mindre tid på transport av sentrale fagfolk gjør at fagmiljøet på Stokmarknes er forsterket, 
og dette gir et totalt bedre tilbud til regionen. Den prosess som har vært sammen med Bø kommune 
for å gi mulighet til døgntilbud på kommunalt nivå er og positivt i forhold til pasienter i regionen. 
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