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Tilbud til pasienter med spiseforstyrrelser – Spesialisert enhet C, PSA Arendal  
 
Klinikk for psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling (KPH) har fra 01.10.22 en utfordring 
knyttet til Enhet for spiseforstyrrelser (enhet C, PSA Arendal). Enheten har fra daværende dato ikke 
tilgjengelig spesialist verken psykiater eller psykologspesialist. Mangel på spesialister medfører en 
vurdering av tilbudet og om videre drift i henhold til dagens modell, vil være forsvarlig.  
 
En samlet ledergruppe har forsøkt å løse utfordringsbildet internt, men gitt foretakets 
rekrutteringsutfordringer og økonomiske utfordringsbilde, har en ikke lykkes.  
 
Tiltak gjennomført for rekruttering av spesialister: 

• Utlysning av stilling, psykiater – 2 ganger.  
• Forsøkt rekruttert internt fra andre og egen avdeling 
• Forsøkt overflytting av innleid psykiater 
• Lis – konstituert som overlege i enheten – vurdert  
• Bruk av styringsrett – opp mot rekruttering, arbeidsmiljø og omdømme – vurdert  

 
Ingen av tiltakene ovenfor har ført til at en har klart å rekruttere inn psykiater til å utrede/behandle 
pasienter ved enhet C. Med bakgrunn i dette konkluderes det at det ikke lenger vil være forsvarlig å 
tilby døgnbehandling ved enhet C for denne pasientgruppen. Gjennomgang av pasientgruppen viser at 
det vil kunne være utfordringer med å etablere tilbud til <5 pasienter. Styringsdata for enheten viser 
at de i 2022 har hatt et relativt lavt belegg, kombinert med en god bemanning. Dette bidrar ikke til et 
kostnadseffektivt behandlingstilbud. Gjennomgang av tilbudet gjør det også utfordrende å identifisere 
inntakskriterier og cut off for hvilke pasienter som tas inn til elektiv innleggelse.  
 
Med bakgrunn i en samlet vurdering ønsker derfor klinikkdirektør å drøfte utfordringsbildet med 
tillitsvalgte. Gitt mangel på kompetent personell ønsker klinikkdirektør, med støtte fra ledergruppen, å 
omdefinere og endre tjenestetilbudet. Dette vil innebære at døgntilbudet slik det foreligger i dag, vil 
måtte endres og den organisatoriske oppfølgingen av disse pasientene må legges til andre 
enheter/avdelinger. Døgntilbudet avvikles og en vil midlertidig omgjøre behandlingstilbudet til 
dag/poliklinikk.  
 
Dette er ikke en ønsket situasjon, da en har pågående utredningsprosesser som ikke er ferdigstilt. 
Ideelt sett skulle disse vært gjennomført, før en eventuell endring av tjenestetilbudet og organisatorisk 
plassering av utredning og behandling for disse pasientene. Imidlertid medfører omstendighetene at 
en må forsere prosessene, av hensyn til en samlet pasientgruppe.  
 
Under følger en redegjørelse for aktuelle prosesser og vurderinger av tjenestetilbudet.  
 
 
 
 

Notat 
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Følgende tiltak er gjennomført: 

• Funksjonsutredning PSA 
 
Følgende pågår:  

• Utredning – organisering av tjenestetilbudet for pasienter med spiseforstyrrelser KPH.  
 
Funksjonsutredning PSA 
23.juni 2021 ble mandat for funksjonsutredning Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) – En utredning av 
hvilke funksjoner som skal ivaretas i PSA. I utredningen var et sentralt spørsmål, hvilke funksjoner PSA 
skulle ivareta og hvilke funksjoner som skulle ivaretas av de distriktspsykiatriske sentrene (DPS). I 
virksomhetsplanen til avdelingen for 2021 var fokusområdene beskrevet, og denne skulle legges til 
grunn for funksjonsutredningen.  
 
I virksomhetsplanen fremkom følgende:  
 

Videreutvikle tilbud til pasienter med spiseforstyrrelser på Agder  
Tilbudet for pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser på Agder har over tid 
båret preg av å være fragmentert og lite sammenhengende. Tilbudene står godt 
hver for seg, men det ser ut til å mangle et helhetlig og sammenhengende tilbud, 
ikke minst i overgangene mellom barn og voksen. Enhet for spiseforstyrrelser i 
Arendal vil være en sentral part i utvikling av et mer helhetlig tilbud på Agder. 
Det planlegges en prosess hvor man ser på mulighetene for et større samarbeid 
på tvers av avdelingene – eksempelvis ABUP, PSA og DPS. Dette arbeidet må ses 
i sammenheng med intern og klinikkovergripende OU-prosess. 

 
Med bakgrunn i dette ble spiseforstyrrelser som tema inkludert som et fokusområde i 
funksjonsutredningen gjennomført høsten 2021.  
 
Følgende aktiviteter ble gjennomført i forbindelse med funksjonsutredningen i tillegg til drøfting i 
arbeidsgruppen: 

• Gjennomgang av framskrivning 
• Questback 
• Workshop – 1 dag 
• Temaspesifikk fordypningsgruppe – SWOT1/innspill 
• Gap analyse 

 
I etterkant av funksjonsutredningen ble det besluttet å gjennomføre en mer omfattende utredning av 
klinikkens tilbud til pasienter med spiseforstyrrelser. Dette med bakgrunn i dissens i arbeidsgruppen 
ved konklusjonen, samt at det forelå uønskede hendelser som viste svikt i tilbudet, samlet sett. 
Pasientforløpene fremstod som fragmenterte, jf. virksomhetsplanen. På samme tid var det en 
signifikant økning i henvisningsmengde inn mot Avdeling for psykisk helse – barn og unge (ABUP). 
Dette støttet behovet for en samlet revisjon av tjenestetilbudet hvor en i større grad så på tilbudet til 
pasientgruppen, under ett – i aldersgruppen 15-40 år.  
 

                                                        
1 Se vedlagt SWOT for spiseforstyrrelser 



Sørlandet sykehus HF   3 av 7 
 
I den forbindelse ble det utarbeidet et nytt mandat2 og det ble rekruttert fagpersoner både internt og 
eksternt fra RASP, til å gjennomføre en journalaudit av 25% av pasientene med en diagnostisert 
spiseforstyrrelse i mars 2022.  Målsettingen var å ferdigstille journalauditen innen 01.09.22, samt 
gjennomfør en klinikkovergripende work shop.  
 
Fagpersonene involvert i journalauditen vil i etterkant av sitt utredningsarbeid suppleres med 
arbeidsgruppen involvert i PSA funksjonsutredning. Denne arbeidsgruppen inkluderer tillitsvalgte og 
verneombud. Sistnevnte var også invitert inn til work shop som ble gjennomført 24.08.22.  
 
Framskrivning 
Ny modell for framskrivning i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling3 viser at det 
er forventet en økning i behovet for innleggelser når det kommer til spiseforstyrrelser. Gjennomgang 
av tjenestetilbudet tilsier at samlet døgnkapasitet til denne pasientgruppen bør økes, med 15%. Pr. 
opptaksområde er dette en økning med 11 senger. Samtidig ser en at dersom en forsterker den 
polikliniske behandlingen til denne pasientgruppen ved oppsøkende poliklinisk behandling, dagtilbud 
og brukerstyrt poliklinikk, er det forventet at dette igjen skal medføre en reduksjon på 35% i 
liggedøgn. Dette er også en pasientgruppe som en i stor grad ser innenfor døgntilbudet, og i mindre 
grad i poliklinikken, og hvor det er pasienter i aldersgruppen 15-40 år som i størst grad utfordrer 
behandlingsapparatet.  
 
Under fremkommer antall liggedøgn per 100 000 innbyggere i aldersgruppen 15-40 år etter selektert 

diagnosegruppe.  
 
Kort oppsummert er pasienter med 
spiseforstyrrelser en gruppe som legger press på 
døgnkapasiteten, hvor en i større grad bør og må 
tenke styrking av det polikliniske tilbudet for å 
sikre en bærekraftig tjeneste på sikt.  

 
Workshop 2021, SWOT og GAP analyse 
Workshop gjennomført i forbindelse med PSA funksjonsutredningen høst 2021, viste et behov for en 
mer sømløs behandlingslinje hvor kompetansen var tett på og tilgjengelig for veiledning. Teamarbeid 
rundt pasienten både poliklinisk og ved døgn, var ønsket. I tillegg ønsket en å redusere 
uhensiktsmessige innleggelser.  
 
En ønsket større grad av samarbeid mellom enheter og avdelinger (også mellom ABUP og DPS). Tiltak 
burde utvikles og etableres i større grad sammen for å nyttiggjøre seg av kompetanse på tvers mellom 
enheter og avdelinger. Blant de ulike modellene som ble presentert som følge av work shopen var også 
en ide om at pasientene i all hovedsak skulle behandles poliklinisk i DPS. Ved behov kunne en 
eventuelt hente inn bistand fra spesialister ved PSA.  
 
I etterkant av workshopen ble det utarbeidet funksjonsbeskrivelser med bakgrunn i innspill. Blant 
temaene som ble adressert var følgende: 

• Behov for mer likeverdige tjenester på Agder 
• Mangler et sterkt fagmiljø, det er fragmentert 
• Rekrutteringsutfordringer med stor belastning på enkeltpersoner 
• Behov for å styrke poliklinisk tilbud hvor pasienter primært behandles ved DPS.  

 

                                                        
2 Mandat spiseforstyrrelser 
3 ny-modell-for-framskrivninger-i-psykisk-helsevern-og-tverrfaglig-spesialisert-behandling-for-ruslidelser.pdf 
(regjeringen.no) 

https://www.regjeringen.no/contentassets/1db8fe4d5b9a46c29673ef5e88f1b834/ny-modell-for-framskrivninger-i-psykisk-helsevern-og-tverrfaglig-spesialisert-behandling-for-ruslidelser.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/1db8fe4d5b9a46c29673ef5e88f1b834/ny-modell-for-framskrivninger-i-psykisk-helsevern-og-tverrfaglig-spesialisert-behandling-for-ruslidelser.pdf
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SWOT analysen som ble gjennomført er vedlagt og viser flere utfordringer ved å endre 
behandlingstilbudet, samtidig som en også ser enkelte muligheter for å etablere mer likeverdige 
tjenester. Gap analysen viste blant annet følgende utfordringsbilde ved dagens organisering: 

• Økt henvisningsmengde til PSA 
• Ikke avklart oppgavefordeling 
• Ikke likeverdige helsetjenester avhengig av alder og bosted 
• Ikke gode nok strukturer for veiledning og bistand fra andre.  

 
Funksjonsutredning PSA – vurdering og konklusjon 
Følgende funksjonsfordelingsmodeller ble vurdert i funksjonsutredningen til PSA:  
Alternativ Beskrivelse 

0 Behandling av komplekse spiseforstyrrelser som funksjon, forblir ved enhet C i PSA med 
kun døgnbehandling av spiseforstyrrelser med komplekse tilstander (komorbiditet).  

• Ikke tvangsbehandling.  
• Kun pasienter over 18 år.  

 

A • Døgnbehandling for spiseforstyrrelser som funksjon, flyttes til DPS Østre Agder.  
• Døgntilbud forblir agderdekkene (funksjonstildeling til f.eks DPS Østre Agder).  

o Antall døgnplasser reduserer.fra 10 til 6 døgnplasser. 
 

B • Døgnbehandling for spiseforstyrrelser som funksjon, flyttes til DPS Østre Agder.  
• Døgntilbud forblir agderdekkende (funksjonstildeling til f.eks DPS Østre Agder).  

o Antall døgnplasser reduserer. 
• Døgnenheten får i oppgave å etablere dagtilbud4 ved samtlige DPS i KPH.  

 

C • Behandling av spiseforstyrrelse som funksjon forblir i PSA Arendal ved enhet C.  
• PSA Arendal funksjonstildeles oppfølging av pasienter med spiseforstyrrelser med 

behov for sondeernæring, akutt.  
 

D • Behandling av spiseforstyrrelse som funksjon forblir i PSA Arendal ved enhet C.  
• PSA Arendal funksjonstildeles oppfølging av pasienter med spiseforstyrrelser med 

behov for sondeernæring, akutt.  
o Døgnenheten etablerer dagtilbud, forsterket oppsøkende poliklinisk 

innsats ved DPSene i KPH, ev. ambulant5.  
E • En spesifikk døgnenhet for spiseforstyrrelser, avvikles. Ansvar for oppfølging av 

døgninnleggelser for pasienter med spiseforstyrrelser overføres til DPS og ev. 
andre døgnenheter i PSA.  

• Det opprettes et fagteam for spiseforstyrrelser som er agderdekkende.  
• Organisering av fagteam under DPS Østre Agder.  
• Fagteamet skal bistå med å etablere dagtilbud ved DPS’ene for pasienter med 

spiseforstyrrelser. 
• Fagteam bistår ved innleggelser i PSA som primært gjennomføres i Arendal.  
 

H • Det opprettes en døgnenhet ved et DPS med spesialisert funksjonstildeling for 
behandling av pasienter med spiseforstyrrelser, frivillig. 

• Det opprettholdes en spesialisert enhet for spiseforstyrrelser i PSA hvor pasienter 
med spiseforstyrrelser også kan behandles under tvang.  

• Samdrift med poliklinisk tilbud ved DPS, DBT gruppetilbud. En overordnet faglig 
tilnærming til spiseforstyrrelser.  

 
 
 
 
 
 

                                                        
4 Spesifiser hvordan dagtilbud skal drives/opprettes 
5 Aktivitet utenfor bygningsmassen der enheten er lokalisert 
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Samlet vurdering fremkom som følgende:  
Tabell 18 Oppsummerende tabell over vurderingene gjennomført ovenfor. 

Vurderingskriterier Alternativ 
 0 A/B C D E H 
Kapasitet 2 2 3 4 3 5 
Pasientsikkerhet m.m. 3 3 3-2 4-3 1 3 
Agders befolkning 5 4 4 5 5 5 
Driftsøkonomi 4 3 3 1-2 2 2 
Helheltsgrep 3 3 3 5 3 4 
Egnet for samhandling 3 3 4 4 4 3 
 20 18 19-20 22-24 18 22 

 
Alternativ D og H var de som fremkom med best skår gitt den samlede vurderingen. I 
funksjonsutredningsrapporten, fremkommer det at en til tross for dette velger å lande på en alternativ 
modell som følge av innspill fra fagmiljøene. En velger derfor å opprettholde enhet C, men samtidig 
etablere fagteam som skal jobbe ut fra poliklinikken i DPS. Dette som en følge av drøfting i 
arbeidsgruppen. I prosessen fremkom også følgende innspill:   
 

a) Det bør opprettes en egen spesialisert døgnpost som behandler både ungdom, voksen med 
alvorlig spiseforstyrrelser. En del av døgnposten må også kunne utøve tvang. 

b) Opprette et fagteam med medlemmer fra DPS og den spesialiserte avdelingen som skal 
øke kompetansen på behandling av spiseforstyrrelser ved ABUP og poliklinikkene  

I funksjonsutredningen fremkommer videre følgende:  
 
Det må sikres at pasientgruppen mottar tilbud også ved DPS, døgnenhetene. En ber videre DPS’ene utrede 
mulighetene for å etablere dagtilbud som innebære måltidsstøtte for de pasientene hvor dette er aktuelt 
for å sikre en glidende tiltakskjede som igjen kan redusere belastningen på en spesialisert enhet for 
spiseforstyrrelser.  
 
En tiltakskjede bestående av poliklinisk tilbud, dagtilbud kunnskapsbasert i tråd med Vestfold sitt 
behandlingstilbud i samdrift med DPS døgn, og en spesialisert enhet for behandling av spiseforstyrrelser 
ved PSA, vil bidra til å gi både kunnskapsbasert behandling, gi god pasientsikkerhet, bedre kapasitet og 
ikke minst likeverdige tjenester på Agder som gir mulighet både for kompetanseoverføring mellom 
tjenestenivåene og god samhandling med kommunehelsetjenesten.  
 
Anbefaling om tvangsbehandling integrert i enheten, baseres på å redusere presset på akuttenhetene som 
i dag har denne arbeidsoppgaven, og sikre kompetent personell til å kunne utføre tvangsbehandlingen. 
Det erkjennes at dette vil kreve tilpasninger i enheten for å skille pasienter som mottar behandling 
frivillig og på tvang. En slik omlegging som her anbefales vil kreve et betydelig kompetanseløft i klinikken 
knyttet til spiseforstyrrelser og en prioritering av dette innsatsområdet.  
 
Det ble videre tatt ut dissens på konklusjonen om å etablere et fagteam, opprettholde enhet C og også 
styrke DPSenes fagtilbud på dette området. Dissens handlet om å opprettholde dagens organisering 
uten endring.  
 
Journalaudit 2022 –workshop 24.08.22 
På grunn av sykdom er ikke journalauditen ferdigstilt, men mye foreligger av informasjon.  
Workshop gjennomført 24.08.22 viser et samstemt klinikerkorps som ønsker følgende: 

• Kunnskapsbasert poliklinisk tilbud for pasienter med spiseforstyrrelse (DBT – RO, CBT Eat).  
• Dagtilbud for å redusere behovet for innleggelse 
• Større grad av samarbeid og team rundt pasientene med tilstanden 
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• Styrk fagmiljøene og etablere samarbeid mellom DPS og ABUP for denne pasientgruppen (15-
40 år).  

 
Innspill fra SiV viser at ved å styrke dagtilbud og poliklinisk tilbud, vil en kunne redusere behovet for 
innleggelser med 50%.  
 
Driftsdata  
Andelen utskrevet fra KPH, poliklinisk oppfølging i PHV-V med hoveddiagnose Spiseforstyrrelser 
(omfatter ICD 10, F50 kap) avviker negativt fra HSØ (38% lavere i aldersgruppen 18-64 år). Data 
gjelder året 2018/2019. Dette kan indikere at det er en andel som har et hjelpebehov, og som enda 
ikke er under oppfølging i klinikken.  
 
Dersom aktivitetsdata legges til grunn fremkommer det et negativt avvik fra snittet (23%) når det 
gjelder polikliniske-/dagopphold etter diagnose per 100 innbyggere mellom 18-64 år. Ved 
døgnbehandling i DPS i KPH har denne pasientgruppen et signifikant lavere forbruk enn en ser 
nasjonalt og i HSØ generelt. Av andelen pasienter som legges inn ved DPS, utgjør pasientgruppen 
spiseforstyrrelser en liten gruppe.  
 
Figuren viser forbruk ved DPS døgn, antall individer og liggetid ved SSHF, HSØ.  

 
 
Belegg 2022 for Enhet C 
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Beleggsoversikt enhet C – PSA 2022 

 
 
Vaktplan for enhet C  

 Administrasjon Dagarbeid Dag Kveld Natt 
Ergo  2 stk    
Fysio      
Sykepleier 1 stk  3 stk 3 stk  1 stk 
Spesialsykepleier 1 stk  1 stk 1 stk  1 stk 
Ass   1 stk   
Vernepleier    1 stk   

 
Samlet antall miljøpersonell: 30 i 83,3% stilling. 
3 behandlere tilknyttet enheten. 1 psykolog, 1 psykologspesialist i permisjon og en psykiater 
som har sagt opp.  
 
Tilbudet ved enhet C består av følgende: 

• Somatisk oppfølging 
• Måltidsstøtte 
• Mentaliseringsbasert gruppe 
• Individualterapi  
• Miljøterapi  


	Notat

