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1 Bakgrunn for saken 

Klinikk for psykisk helse – psykiatri og avhengighetsbehandling (KPH) har 
gjennomført en utredning av tjenestetilbudet til pasienter med spiseforstyrrelse på 
Agder i løpet av 2022. Utredningen har omfattet både organisering og 
kompetansebehov. Bakgrunn for utredningen har vært å sikre helhetlige 
helsetjenester, redusere uønsket variasjon og sårbarheten i tjenestetilbudet.  
Styret er gjort kjent med den pågående utredningen i sak 062-2022, sak 077-2022 
og sak 088-2022, samt i det offentlige rom, knyttet til midlertidig omlegging av 
Enhet for spiseforstyrrelse (enhet C) ved PSA Arendal.   

2 Saksopplysninger 

Utredningen av organisering og kompetansebehov, spiseforstyrrelser, bygger på 
Virksomhetsplan 2021 for Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) og 
Funksjonsutredning – Nybygg psykisk helse (2021-72).  
 
I forbindelse med planlegging av innflytting i Nybygg psykisk helse, Kristiansand, 
ble det i juni 2021 besluttet å gjennomføre en utredning av hvilke funksjoner som 
skal ivaretas i PSA. Sentralt i utredningen var funksjons- og oppgavefordeling 
mellom enheter i PSA. Utredningen skulle bygge på fokusområder nedfelt i 
virksomhetsplanen for PSA 2021. Blant fokusområdene var spiseforstyrrelser. 
Endelig funksjonsutredning forelå i februar 2022 og ble, med unntak av 
fokusområdet spiseforstyrrelser, besluttet av klinikkledelsen juni 2022 (2022-37). 
Funksjonsutredning for fagområdet spiseforstyrrelser ble trukket ut fra endelig 
beslutning på bakgrunn av en vurdering om fortsatt høy risiko for sårbarhet og 
fragmentering.  
 
Klinikken besluttet som følge av dette i april 2022 å gjennomføre en mer 
omfattende utredning av organiseringen og kompetansebehovet ved behandling av 
spiseforstyrrelser. Dette med bakgrunn i et behov for å se på organisering i 
klinikken som helhet. Funksjonsutredningen skulle sikre følgende:  
 Etablere samforståelse om pasientforløp 
 Funksjonsfordeling/samdrift - oppgavefordeling og kompetanseavklaring i 

avdelingene 
 Utforming av tjenestetilbudet som sikrer en trinnvis tjeneste, med likeverdige 

og kunnskapsbaserte tilbud på hele Agder.  

Arbeidsgruppen leverte sin anbefaling til klinikken i desember 2022. Utredningen 
anbefalte en organisering av tjenestetilbudet etter en «stepped care model» med 
tverrgående faglige nettverk for å redusere sårbarheten og øke tilgangen til 
spesialisert kompetanse1.  
 
Pasientgruppen anbefales å få sitt tilbud primært på laveste effektive omsorgsnivå. 
Det vil si ved et av de fire distriktpsykiatriske sentrene (DPS) på Agder, eller ved 
en av poliklinikkene til Avdeling for barn og unge psykiske helse (ABUP). 
Behandlingstilbudet kan både intensiveres med dagtilbud, døgn og mer 
spesialisert polikliniske behandlingstilnærming ved et spesialisert senter (enhet) 

                                                        

 

1 Meld. St. 7 (2019–2020) (regjeringen.no)  

https://www.regjeringen.no/contentassets/95eec808f0434acf942fca449ca35386/no/pdfs/stm201920200007000dddpdfs.pdf
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for spiseforstyrrelser, dersom tilstanden tilsier det. For barn og unge, vil tilbudet i 
form av dag og/eller døgn tilbys i ABUP, sentralisert.   
 
Utredningen anbefaler et felles pasientforløp for tilbudet i klinikken og en felles 
kompetansehevingsplan for medarbeidere i klinikken som skal ha hovedansvaret 
for utredning og behandling av tilstanden. Dette for å sikre et generelt 
kompetanseløft, hvor klinikken etablerer en felles faglig tilnærming til aktuell 
pasientgruppe. Bruk av kontaktlege/kontaktpsykolog og/eller koordinator, 
anbefales implementert for denne pasientgruppen, for slik å bidra til helhetlig og 
integrert tjenestetilbud, ved behov for økning i intensitet og omsorgsnivå.  
 
Det anbefales videre i utredningen en sentralisering av tjenestetilbudet til et 
spesialisert senter (enhet) for spiseforstyrrelser, lokalisert ved DPS Østre Agder. 
Klinikken vil, ved å integrere fagmiljø ved DPS Østre Agder og PSA, sikre et større 
fagmiljø med redusert sårbarhet. Pasienter som ikke har nytte av behandling på 
laveste effektive omsorgsnivå, ved sitt lokale DPS, anbefales å få et tilbud i form av 
poliklinikk, dag og/eller døgn ved den spesialiserte senteret. Senteret anbefales 
også å søkes godkjent for tvang etter lov om psykisk helsevern, slik at en kan 
redusere sårbare overganger i pasientforløpet.    
 
Dette er godt redegjort for i vedlagte rapport; Funksjonsutredning, organisering og 
kompetansebehov for spiseforstyrrelser KPH, og Innstilling – funksjonsutredning 
spiseforstyrrelser, KPH.   
 
Funksjonsutredningen ble sendt på høring internt i Sørlandet sykehus i perioden 
24.11.22 – 12.12.22. Styringsgruppen ble presentert høringssvarene. 
Styringsgruppen kunne ikke se at den samlede sum av høringsinnspill ga grunnlag 
for at den overordnede konklusjonen ble endret. Det fremkom imidlertid sentrale 
innspill som vil innarbeides i det videre arbeid, slik det fremgår av vedlagt 
Innstilling – funksjonsutredning spiseforstyrrelser, KPH.   
 
Klinikken er svært oppmerksom på sårbarheten og rekrutteringsutfordringene 
knyttet til et slikt tjenestetilbud, og vil konkret utrede og så langt det er 
gjennomførbart, følge opp innspill fra Den Norske Legeforening og Yngre Legers 
forening når det kommer til å sikre flere spesialister (overleger) knyttet til den 
spesialiserte enheten og gjennomføring av utdanningsforløp for leger.  Det samme 
gjelder innspill fra Det norske sykepleierforbundet og Fagforbundet når det gjelder 
en videreutvikling og spesifisering av kompetansehevingsplan også for 
miljøpersonalet og en tydeliggjøring av at kompetanseheving må gjelde alle 
involverte yrkesgrupper.  

3 Administrerende direktørs vurderinger 

Administrerende direktør mener at det er gjennomført et grundig arbeid i KPH, og 
at modellen som anbefales gir et styrket tilbud for pasientgruppen. 
Administrerende direktør legger med dette fram sin innstilling om å etablere en 
spesialisert enhet for spiseforstyrrelser ved DPS Østre Agder med ansvar for et 
døgn- og dagtilbud, samt poliklinikk og faglig nettverk, jf. funksjonsutredningens 
anbefaling.  
Det blir viktig at klinikken videreutvikler og ytterligere konkretiserer en plan for 
kompetanseheving som omhandler alle medvirkende faggrupper. Dette for å sikre 
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sammenhengende og helhetlige tjenester i klinikken. Administrerende direktør ber 
klinikkdirektør utarbeide evalueringskriterier våren 2023, og gjennomføre en 
evaluering av organiseringen etter 2 år på bakgrunn av kriteriene hvor både 
kompetanse og fagmiljø skal være sentral evalueringsområder. På bakgrunn av 
dette, inviterer administrerende direktør styret å slutte seg til det foreslåtte 
vedtaket.  


