
Vedlegg til ADs orientering 

 

8. Orientering om bemannings- og rekrutteringssituasjonen i KPH 

Bemanning/rekruttering 

Klinikken har over tid hatt utfordringer med å rekruttere og beholde fagpersoner, spesielt med hensyn 

til leger/legespesialister og psykologspesialister. 

 

Mangelen på psykiatere er et nasjonalt problem. Samfunnsøkonomisk analyse gjennomførte i 2021 en 

kartlegging på vegne av Legeforeningen. Den viser at det nasjonalt er mangel på fastleger og 

psykiatere som er mest uttalt. Kartlegging av mangelen på fastleger og sykehusleger i psykiatrien — 

Samfunnsøkonomisk analyse (samfunnsokonomisk-analyse.no) 
 

Rekrutteringsutfordringer i KPH omfatter både psykisk helsevern for barn og unge (PHV-BU), 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern for voksne (PHV). Problematikken 

er særlig tilstede i PHV-BU. Avdeling for barn og unge psykiske helse (ABUP) har primært rekruttert 

spesialister ved selv å utdanne LiS. Avdelingen har imidlertid de siste årene mistet 7 legespesialister.  

 

Av 16,8 årsverk for overleger er 7,5 overlegeårsverk pr. dags dato vakante (2 stillinger ved 

Ungdomsklinikken, 1 stilling i Lister og 4,5 stillinger i Kristiansand).  

 

Tiltak  

For å sikre forsvarlig drift og bemanning har ABUP gjort følgende tiltak:  

 Ved ABUP Lister og Kristiansand, har avdelingen benyttet vikar fra byrå.  

 Ved Ungdomsklinikken har avdelingen leid inn en voksenpsykiater, da ingen byråer kunne 

tilby en barne- og ungdomspsykiater.  

 Det er besluttet et administrativt tiltak hvor individuelt tillegg økes frem til 80% av 

overlegestillingene i ABUP er besatt.  

 

LiS3 i barne- og ungdomspsykiatri 

Redusert antall legespesialister, økt krav til involvering av lege/legespesialist i pakkeforløp, i 

kombinasjon med sterk vekst i antall henvisninger, utfordrer avdelingens legespesialister mtp. tidsbruk 

og mulighet for oppfølging av LiS. Rekrutterte LiS er pr i dag i all hovedsak nyutdannet og i behov av 

relativt tett oppfølging av overlege. Avdelingen erfarer at flere LiS avslutter sitt LiS-løp i ABUP som 

følge av utilstrekkelig oppfølging og en svært krevende spesialiseringssituasjon som nyutdannet lege.  

 

Avdelingen har 8 LiS-stillinger, pr nå er en LiS-stilling vakant, flere av LiSene er imidlertid for tiden 

ute i permisjoner eller ekstern praksis uten at det har lyktes å rekruttere vikarer.  

 

Tiltak 

I samarbeid med klinikkdirektørens stab, er avdelingen i prosess med å identifisere og gjennomføre 

tiltak. Følgende tiltak er gjennomført og endringer vil bli implementert: 

 Avklare fordeling av oppgaver mellom merkantile og klinikere, ta klinikertid tilbake.  

 Avklare prioritert spesialistinvolvering i forløp, sikre forsvarlighet og frigjøre tid 

 

 

Tiltak identifisert som det arbeides med: 

 Tilrettelegge og sikre veiledning og supervisjon – omprioritering av overlegenes tidsbruk.  

 Ny gjennomgang av LiS3 utdanning i ABUP ledermøte – planlagt høst 2022. Sikre 

samforståelse og ledelsesforankring for tilrettelegging for utdanningsprofilen.  

 Internundervisning etableres i samsvar med læringsmål for LiS. 

https://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/nye-prosjekter/2021/5/10/kartlegging-av-mangelen-p-fastleger-og-sykehusleger-i-psykiatrien
https://www.samfunnsokonomisk-analyse.no/nye-prosjekter/2021/5/10/kartlegging-av-mangelen-p-fastleger-og-sykehusleger-i-psykiatrien


 Utdanningsutvalget lager plan for progresjon ut fra «Plan for klinisk tjeneste, rulleringsplan og 

individuell utdanningsplan». Det skal sikres at LiS får tildelt arbeidsoppgaver som er i tråd 

med deres utdanningsnivå og faktiske kompetansenivå. 

 Revisjon av avdelingens profesjonssammensetning og oppgaveavklaring – prosess initieres 

høst 2022.  

 Sikre faglig fellesskap ved å revitalisere faglige møteplasser, overlegemøter og sikre 

kontorfellesskap for LiS og overleger, samt hospitering mellom enheter/lokasjoner.   

 

Utdanning – risiko for tap av retten til å utdanne spesialister 

ABUP hadde i februar 2022 besøk av spesialitetskomiteen i barne- og ungdomspsykiatri (Hdir). 

Rapporten i etterkant formidler en bekymring for LiS i ABUP SSHF. Mangel på barne- og 

ungdomspsykiater ved avdelingens døgnenhet bidrar til at LiS i avdeling pr. i dag ikke kan få 

gjennomført døgnpraksis i spesialiseringsforløpet. 

 

Tiltak        

Avdelingen og klinikken jobber fortløpende med rekruttering.   

 Det er besluttet et administrativt tiltak hvor individuelt tillegg økes frem til 80% av 

overlegestillingene i ABUP er besatt.  

 Kontakt etablert med vikarbyrå i forsøk på å leie inn en barne- og ungdomspsykiater. 

 

 

Bekymring for arbeidsmiljø ved Ungdomsklinikken (UK) 

UK flyttet til Psykiatrisk sykehusavdeling sine lokaler i Dydensvei høsten 2021, som følge av økt 

behov. Antall døgnplasser økte da fra 6 til 9. Dette medførte en periode med underbemanning som 

påvirket arbeidsmiljøet negativt. I tillegg opplever enheten at personell slutter som følge av fremtidig 

flytting til Kristiansand og Nybygg psykisk helse. Øvrige oppsigelser er relatert til omfattende 

arbeidsbelastning som følge av; vakante stillinger, omfattende bruk av vikarer, mange nyutdannede, 

omfattende bruk av dobbeltvakter/overtid i kombinasjon med kliniske oppgaver som utfordrer 

enhetens personell både faglig og med hensyn til deres arbeidsmiljø.   

 

I mai 2022 gjennomført Arbeidstilsynet et tilsyn ved enheten hvor temaet for tilsyn var: 

 Systematisk HMS-arbeid (kartlegging, risikovurdering, handlingsplan, rapportering og 

avvikshåndtering) knyttet til forhold i arbeidet som kan bidra til muskel- og skjelettplager, og 

psykisk plager. 

 Ergonomiske, organisatoriske og psykososiale forhold i arbeidet som kan påvirke risikoen for 

at arbeidstakere kan få muskel- og skjelettplager, og psykiske plager 

 Ledelse og medvirkning, samarbeid med arbeidstakere og verneombud 

 Informasjon og opplæring knyttet til risikoforhold i arbeidet 

 Bedriftshelsetjeneste 

 

Her ble det konkludert med 3 pålegg:  

 Vold, trusler om vold og uheldige belastninger - kartlegging, risikovurdering, tiltak og plan 

 HMS-arbeid - forbedring av kartlegging og risikovurdering 

 Bedriftshelsetjeneste - plan for bistand 

 

Tiltak 

Klinikken er oppmerksom på utfordringsbildet ved UK og i mars ble det gjennomført en vurdering av 

forsvarligheten i klinikkens ledergruppe. I etterkant ble det gjennomført følgende tiltak for å sikre 

forsvarlig drift, gitt bemanningsutfordringene: 

 4 miljøterapeuter er overført midlertidig fra henholdsvis PSA og DPS Østre Agder, frem til 

sommerferieavvikling.  Tiltaket vil avsluttes når UK har rekruttert tilstrekkelig miljøpersonell.  

 Ekstra stillinger er tilført UK, midlertidig. Evalueres ved innflytting i Kristiansand.  



 Kjøkkenassistent engasjert i 6 mnd. for å avhjelpe miljøterapeuter (frigjøre tid).  

 Styrket bemanning med klinisk ernæringsfysiolog.  

 Sosionomstilling opprettet.  

 

Utover bemanning er det jobbet med faglig profil. Følgende tiltak er etablert: 

 Veiledning med RASP  

 Fagdag og veiledning med Villa Sult, v/Finn Skårderud.  

 Restrukturering av miljøterapi, behandlingsplaner og oppgaveavklaring mellom behandlere og 

miljøterapeuter.  

 Det pågår utforming av retningslinjer for samhandling med PSA Arendal ved alarm.  

 Det er etablert fortløpende samarbeids- og avklaringsmøter med seksjonsleder i PSA Arendal.  

 

Videre har klinikken etablert et prosjekt for utredning av organisering og innhold i tilbudet til 

pasienter med spiseforstyrrelser. Dette er noe forsinket, og forventes ferdigstilt i overgang 

august/september.  


