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1. Høringssvar funksjonsutredning spiseforstyrrelser 

 
 

Samlet antall responser på høringen er 33, men kun 32 har svart ut hvor de jobber og 

tilhørighet. Det har vært en stor grav av mobilisering og engasjement for enkeltpersoner 

i PSA. Dette fremkommer når det sorteres på tilhørighet og hvem en rapporterer på 

vegne av.  

 

Følgende har rapportert inn, på vegne av avdelingen: 

 Solvang 

 Strømme 

 PSA 

 Lister 

Det fremkommer imidlertid at Solvang har rapportert inn to svar for sin avdeling. I 

tillegg er det rapportert for PSA som avdeling. Det er imidlertid ingen i ledelsen i PSA 

som kjenner til, og det er usikkerhet rundt hvem som har rapportert inn på vegne av 

avdelingen. Dette blir derfor gjengitt som «en person» tilbakemelding under.  

 
 

Følgende svar kom inn i høringen: 

 
 

 

Radetiketter En avdeling En enhet En person Et team Totalsum

Annet 1 1

Avdeling for barn og unges psykisk helse 3 2 2 7

Brukerrådet - brukerrepresentant 1 1

DPS Lister 1 1

DPS Solvang 2 1 3

DPS Strømme 1 1

DPS Østre Agder 3 1 4

Psykiatrisk sykehusavdeling 1 1 12 14

Totalsum 5 4 18 5 32
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1.1 Faglighet 

 
 

Det er foretatt en utsjekk med seksjonsleder ved PSA. Det er ikke levert inn svar på 

vegne av avdelingen. Generelt fremkommer det primært skårer knyttet til middels til 

svært bra (hovedvekten er på skåre 4). 

  

 
 

Avdeling og tilhørighet 1 - dårlig 2 3 - middels 4 5 - svært bra Totalsum

Annet 1 1

En person 1 1

Avdeling for barn og unges psykisk helse 1 4 2 7

En enhet 2 1 3

En person 1 1 2

Et team 1 1 2

Brukerrådet - brukerrepresentant 1 1

Et team 1 1

DPS Lister 1 1

En avdeling 1 1

DPS Solvang 3 3

En avdeling 2 2

Et team 1 1

DPS Strømme 1 1

En avdeling 1 1

DPS Østre Agder 1 2 3

En person 1 1 2

Et team 1 1

Psykiatrisk sykehusavdeling 6 5 1 12

En avdeling 1 1

En enhet 1 1

En person 5 4 1 10

Totalsum 1 1 7 17 3 29
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1.2 Nasjonale føringer  

 
 

Samlet sett fremkommer det flest tilbakemeldinger på skåre 4, det vil si over middels.  

 

 
 

Avdeling og tilhørighet 1 - dårlig 2 3 - middels 4 5 - svært bra Totalsum

Annet 1 1

En person 1 1

Avdeling for barn og unges psykisk helse 1 3 3 7

En enhet 1 2 3

En person 1 1 2

Et team 1 1 2

Brukerrådet - brukerrepresentant 1 1

Et team 1 1

DPS Lister 1 1

En avdeling 1 1

DPS Solvang 3 3

En avdeling 2 2

Et team 1 1

DPS Strømme 1 1

En avdeling 1 1

DPS Østre Agder 1 2 3

En person 1 1 2

Et team 1 1

Psykiatrisk sykehusavdeling 5 6 1 12

En avdeling 1 1

En enhet 1 1

En person 4 5 1 10

Totalsum 1 1 7 15 5 29
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1.3 Intern samhandling  

 
 

Vedrørende intern samhandling, skåres funksjonsfordelingen foreslått som «middels», 

primært.  

 
 

Avdeling og tilhørighet 1 - dårlig 2 3 - middels 4 5 - svært bra Totalsum

Annet 1 1

En person 1 1

Avdeling for barn og unges psykisk helse 4 2 1 7

En enhet 1 1 1 3

En person 2 2

Et team 1 1 2

Brukerrådet - brukerrepresentant 1 1

Et team 1 1

DPS Lister 1 1

En avdeling 1 1

DPS Solvang 2 1 3

En avdeling 2 2

Et team 1 1

DPS Strømme 1 1

En avdeling 1 1

DPS Østre Agder 1 1 1 3

En person 1 1 2

Et team 1 1

Psykiatrisk sykehusavdeling 3 6 2 1 12

En avdeling 1 1

En enhet 1 1

En person 3 4 2 1 10

Totalsum 1 4 14 7 3 29
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1.4 Integrert og sømløse tjenester  

 
 

Under er en oversikt over hvordan de ulike har skalert at tilbudet sikrer integrert og 

sømløse tjenester.  

 
 

Avdeling og tilhørighet 1 - dårlig 2 3 - middels 4 5 - svært bra Totalsum

Annet 1 1

En person 1 1

Avdeling for barn og unges psykisk helse 5 1 1 7

En enhet 2 1 3

En person 2 2

Et team 1 1 2

Brukerrådet - brukerrepresentant 1 1

Et team 1 1

DPS Lister 1 1

En avdeling 1 1

DPS Solvang 2 1 3

En avdeling 2 2

Et team 1 1

DPS Strømme 1 1

En avdeling 1 1

DPS Østre Agder 2 1 3

En person 2 2

Et team 1 1

Psykiatrisk sykehusavdeling 3 5 4 12

En avdeling 1 1

En enhet 1 1

En person 3 4 3 10

Totalsum 1 3 16 7 2 29
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1.5 Ivaretakelse av somatiske forhold  

 
 

 

 
 

Avdeling og tilhørighet 1 - dårlig 2 3 - middels 4 5 - svært bra Totalsum

Annet 1 1

En person 1 1

Avdeling for barn og unges psykisk helse 4 3 7

En enhet 2 1 3

En person 2 2

Et team 2 2

Brukerrådet - brukerrepresentant 1 1

Et team 1 1

DPS Lister 1 1

En avdeling 1 1

DPS Solvang 3 3

En avdeling 2 2

Et team 1 1

DPS Strømme 1 1

En avdeling 1 1

DPS Østre Agder 2 1 3

En person 2 2

Et team 1 1

Psykiatrisk sykehusavdeling 10 2 12

En avdeling 1 1

En enhet 1 1

En person 8 2 10

Totalsum 1 2 19 6 1 29
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1.6 Samhandling med kommunen 

 
 

 

 
 

Avdeling og tilhørighet 1 - dårlig 2 3 - middels 4 Totalsum

Annet 1 1

En person 1 1

Avdeling for barn og unges psykisk helse 4 3 7

En enhet 2 1 3

En person 2 2

Et team 2 2

Brukerrådet - brukerrepresentant 1 1

Et team 1 1

DPS Lister 1 1

En avdeling 1 1

DPS Solvang 2 1 3

En avdeling 2 2

Et team 1 1

DPS Strømme 1 1

En avdeling 1 1

DPS Østre Agder 3 3

En person 2 2

Et team 1 1

Psykiatrisk sykehusavdeling 1 8 3 12

En avdeling 1 1

En enhet 1 1

En person 1 7 2 10

Totalsum 3 2 17 7 29
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1.7 Å rekruttere og beholde  

 
 

 

 
 

Avdeling og tilhørighet 1 - dårlig 2 3 - middels 4 5 - svært bra Totalsum

Annet 1 1

En person 1 1

Avdeling for barn og unges psykisk helse 4 2 1 7

En enhet 2 1 3

En person 2 2

Et team 2 2

Brukerrådet - brukerrepresentant 1 1

Et team 1 1

DPS Lister 1 1

En avdeling 1 1

DPS Solvang 1 2 3

En avdeling 2 2

Et team 1 1

DPS Strømme 1 1

En avdeling 1 1

DPS Østre Agder 1 2 3

En person 1 1 2

Et team 1 1

Psykiatrisk sykehusavdeling 2 8 2 12

En avdeling 1 1

En enhet 1 1

En person 2 6 2 10

Totalsum 3 3 17 5 1 29
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1.8 Fordeler/muligheter 

 
 

I høringen ble det spurt om fordeler som kunne vise seg ut fra den foreslåtte modellen. 

Under fremkommer tilbakemeldingene fordelt på avdeling og tilhørighet. I tillegg er 

følgende kommentar kommet inn fra en person; «Bra med en ordentlig gjennomgang, 

forhåpentligvis med forbedring av tilbudet, ikke nedbryting» (gruppert som «Annet»). 

Noen har ettersendt innspill på e-post. De er forsøkt integrert i tabellene under.  

 

ABUP   
 Avdeling  Vi synes det er viktig og bra at samarbeidsstrukturer mot somatikken skal ses på. Kunne det vært mulig å 

spille på deres legekompetanse inn i vurderinger hos pasienter som er somatisk dårlige hos oss? Abup har 
allerede et samarbeid hvor vi bidrar med ressurs ift drøftinger i BUA, men vi har ikke noe motsatt vei.  
Bra med fokus på 2 behandlingsmetoder, dette gir flere ben å stå på og er nødvendig for å favne bredt nok. 
Flott at tilbud i voksen kan forsøkes overfor ungdom over 16 år hvor FBT er forsøkt eller ikke er relevant. Når 
det gjelder aldersgrensen mellom VOP og Abup så har vi fortsatt et ønske om glidende overganger der det 
vurderes fornuftig. Mulig at felles fagforum kan bidra til en positiv utvikling her.  
 

 Enhet  Ser fordel og mulighet for å etablere mer kunnskapsbasert behandling. 
Tydelig og avklart behandlingslinje vil skape ro, forutsigbarhet, mulighet for å bedre lage gode 
kompetanseplaner i avdelingen og for hver enkelt. 

 Enhet  Ha større fokus på samarbeid mellom avdelingene. 

 Team  Mulighet for å etablere et stabilt behandlingsmiljø, som kan føre til faglig og stabil behandling til 

pasientgruppa. 

Mulighet for å sikre bedre overføringsprosesser mellom ABUP og VOP. 
Mulighet for å sikre likere behandlingstilbud på det ulike lokasjonene i Agder. 

 Team  Organiseringen fremstår logisk(trappetrinn) og riktig 
Viktig å utnytte potensialet i dagtilbud(eks intensiv utredning) 

 En person Funksjonsutredningen og vedlegg 3  følger både krav i Pasientforløp Spiseforstyrrelse D08, og 

Helsedirektoratets retningslinjer for behandling av spiseforstyrrelser. 
EK-web notatet må bli lett tilgjengelig og lest av de ansatte. Det må være godt kjent for dem som utreder, 
gitt at de skal kunne gjøre en god utredning som avdekker alle typer spiseforstyrrelser for å registrere de 
videre til spesifikk Pakkeforløp og retningslinjer. 

 En person Fordel med firetrinns modell; Poliklinikk, Dagtilbud, Dgn uten tvang, Døgn med tvang. 

 

Brukerrådet  Det er positivt at alle pasienter SKAL ha kontakt/lege, Psykolog, koordinator skal ha ansvar. Det er positivt at 
Sørlandets sykehus har hatt dialog med Helse Fonna og RASP. Med nettverk for fagpersoner blir fagmiljøet 
mindre sårbart, men vi ønsker alle kommuner, også de små er med i nettverket. Bra med 2 tvangs-senger på 
tvang på Bjorbekk, men at det somatiske er i PSA/KPH 

 
DPS 
Solvang 

Avdeling Mulighet for å ha en mer enhetlig tilnærming, mulighet for kompetanseheving, mulighet for et mer spisset 
tilbud knyttet til dagbehandling. 

  Mulighet for å ha en mer enhetlig tilnærming, mulighet for kompetanseheving, mulighet for et mer spisset 
tilbud knyttet til dagbehandling. 

DPS 
Strømme 

Avdeling Vi ser svært positivt på nettverksmøter 6 ganger per år. Dette kan bety en styrking av poliklinisk tilbud til 
spiseforstyrrelser ved vårt DPS. Trappetrinnmodellen framstår som en god modell. Utfordringen blir å finne 
medarbeidere som ønsker å jobbe i slike team. Mulig at lokale utdanninger er en vei å gå. 

DPS Lister  Avdeling 
Det er en fordel at innhold i pasientforløp er definert tydelig, og at en følger samme behandlingstilnærming i 
klinikken slik at pasienten møter et enhetlig tilbud. Dette gjelder da både for DPS, PSA (spesielt akuttenheter) 
og spesialisert enhet ved DPS ØA.  
 
Det er en stor fordel med et felles kompetanseløft internt i klinikken basert på behov som vil oppstå som følge 
av ny prosedyre / nytt pasientforløp.  
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Det er en styrke å ha et fagnettverk for klinikere som ivaretar aktuell pasientgruppe.  
Utkast til pasientforløp i KPH er tydelig og vil være lett å kommunisere ut til både behandlere og bruker / 
pårørende.  
 
Det er bra at spisskompetanse samles på ett sted (Østre Agder) og at denne spesialavdelingen ivaretar 
dagtilbud og døgntilbud, inkludert de aktuelle DBT-team. 

DPS Østre 
Agder  

  

 En enhet Nye kollegaer, mulighet for LIS permanent, enklere å rekruttere overleger på sikt. Bedre ivaretakelse av 
somatikken gjennom dette arbeidet. Tror ikke pasienter har godt av å ha et   

 Team 
Få styrket tilbudet og mulighet for skreddersøm for pas. Redusere sannsynligheten for kroniske tilstander slik 
en ser i dag blant pas i 30-40 årene, som har gått i laaangvarig behandling. 

 En person Kommenterer alternativ B. 
 
Fordelen med denne organiseringen er at dag, døgn og poliklinisk tilbud blir tettere knyttet sammen med 
bedre mulighet for gode og trygge overganger for pasientene. Gode muligheter for å utvikle et fagmiljø der 
flere fagpersoner har samme kompetanse, mindre avhengig av enkeltpersoner. 

 En person Positivt med en ramme for innleggelse på maks 12 uker. 

 

PSA   
 

 Avdeling (men 
avdelingen skal 
ikke ha levert 
høringssvar) 

Flott at det blir en Spesialisert enhet for spiseforstyrrelse, med døgn, dag og gruppetilbud. 
Fagkompetansen kan bygges opp med dedikert personal som engasjerer seg i fagfeltet. Det vil gi denne 
pasientgruppen et forutsigbart og trygt tilbud, med sømløs overgang mellom de ulike nivåene etter behov. 
Ser man til andre avdelinger til sammenligning, som DPS Follo og RASP er det en fordel å samle 
kompetansen på et sted. Sykehuset i Vestfold har dagenhet for spiseforstyrrelse, de ønsker seg 
døgnplasser da de ser at pasientgruppen hadde fått et bedre tilbud integrert i enhet for spiseforstyrrelse i 
samme lokaler som dagpasienter. 
- En spesialisert enhet for spiseforstyrrelse, i samme lokaler, vil slik det står i utredningen: " bidra til å 
redusere sannsynligheten for fragmenterte forløp og sikre at pasienten blir møtt med en enhetlig 
behandlingstilnærming".  
- En fordel at frivillighet og tvang deles slik det gjør og pasienten forplikter seg til samarbeid.  
- Strukturert, sømløs overgang mellom poliklinikk, dag og døgnenhet.  
- Begrenset opphold med 5 døgn og 12 ukers innleggelse vil hindre institusjonalisering og skape en bedre 
overgang til livet der ute etter utskrivelse. 
- Fagnettverk med møter flere ganger i året. Vil være bra for fagutveksling og samarbeid om denne 
pasientgruppen. Gi lavere terskel for å ta kontakt med hverandre. Skape mer engasjement og mindre 
sårbarhet. 

 En person Team-organisering gjør tilbudet mindre sårbart. Organisering under DPS virker fornuftig med tanke på 
tilbud på lavest mulig omsorgsnivå, fokus på frivillighet og det legger til rette for økt samhandling med 
resten av fagmiljøet og ulike omsorgsnivå. 

 En person DPS er i forslaget bedt om å ha flere døgnplasser for spiseforstyrrelser, som tredje ledd i en firetrinnstige. 
Hele behandlingsforløpet er ment å bruke CBT-ED som metode og behandler i poliklinikken er bedt om å 
være koordinator for pas i hele forløpet- dette for å skape kontinuitet og gjenkjenbarhet. Jeg mener dette 
er et bra utgangspunkt for behandling av spiseforstyrrelser. 
 

 En person Veldig god og grundig utredning, lett å les og lett å forstå seg på. Likevel et par undringer. 
(se under generelle innspill) 

 En person  Spesialisert enhet for spiseforstyrrelse høres veldig bra ut. Dersom dette er tiltenkt inn i samme lokaler vil 
det gi gode muligheter for sømløs overgang fra døgn til dag og omvendt, ved behov.  
En kompetent, samstemt og engasjert personalgruppe vil gi pasientene forutsigbarhet og trygghet. En 
felles behandlingstilnærming hvor miljøpersonalet i turnus, bytter på å jobbe i døgn- og dagavdeling. 
Lokalisert i samme enhet vil kunne gi personalet kunnskap om pasienter de skal jobbe med i neste periode.  
Å arbeide med de dårligste pasientene er krevende, ved å bytte på å jobbe med dag-og døgnpasienter vil 
det gi nødvendig variasjon til å klare å stå i jobb over tid, med denne pasientgruppen.  
Bra med 5 døgn og 12 ukers opphold. Livet skal leves der ute og det er svært viktig at denne 
pasientgruppen får ferdighetstrening hjemme, hver helg - både for døgn og dagpasienter.  
 
Bra med hospitering i andre enheter flere ganger i året for miljøpersonalet. 

 En person  Enhet for spiseforstyrrelse, arbeid i team, kompetanseheving, mindre fragmentert behandlingstilnærming, 
bedre samarbeid mellom de ulike tjenestenivåene er alle deler av utredningen som vil komme 
pasientgruppen til gode.  
Tilbudet må gis der kompetansen ligger og kompetansen må utvikles med utgangspunkt i pasientens 
behov og med brukermedvirkning i fokus.  
Frivillighet og tvangsbehandling må deles da dette er behandling som krever ulike tiltak og kompetanse. 

 En person  Det framkommer klart at spesialisert enhet for spiseforstyrrelser blir organisert under DPS, og beskriver et 
samarbeid og pasientforløp der akuttposter har ansvar der det er behov for bruk av tvang med behov for 
låste dører og sondemat. DPS allmennpsykiatriske enheter står for tilbudet der det er behov for 7-døgns- 
behandling, spesialisert døgnenhet på Bjorbekk står for 5-døgns spesialisert behandling, dagtilbud står for 
tilbud der døgnbehandling ikke er nødvendig, og poliklinikk har individualtimer og spesialiserte grupper for 
hjemmeboende pasienter.  
Denne organiseringen gir god mulighet for tilpassing av tilbudet for å gi behandling med størst mulig grad 
av selvstendighet for pas., og utfasing og gradering av behandling for å gi mulighet for mestring i den 
sårbare utskrivningsfasen. 
Det interne samarbeid mellom de ulike nivåene, kommunalt, poliklinisk, dag, spesialisert 5 døgn, 
allmennpsyk. døgn, akuttenhet er tilrettelagt for, og blir vesentlig for å få en god, tilpasset 
behandlingskjede. Samarbeidsmøter blir viktig, og skissert møteplan bra. I tillegg blir det viktig å etablere 
et samarbeid rundt de enkelte pasienter 
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 En person  Jeg opplever at funksjonsutredningen er uklar i forhold til hvordan organiseringen til slutt vil se ut. Hvem 
skal ha ansvar for hva her. Det kommer ikke klart frem her hva vi (gamle enhet C) skal ha ansvar for å 
drifte. Dersom det er slik at vi skal få ansvar for dagtilbudet og noen døgnplasser ( Slik som det er 
organisert i Follo), tenker jeg at dette er en god løsning. Da vil pasientene få et like godt tilbud med tanke 
på faglig kompetanse, uavhengig om de er innlagt på døgn, eller deltar på dagtilbudet.  En annen positive 
effekt av dette er at dersom pasientene blir overført fra døgn til dagtilbud, er de allerede kjent med 
personale og behandlere fra før av, og det blir lettere å se behandlingen i en sammenheng.  
 
Dersom døgnplassene skal integreres i Østre Agder DPS ser jeg ingen klare fordeler for pasientene i dette. 

 En person  Tror det er en fordel for personer med spiseforstyrrelser å integreres med andre pasienter, pga flere 
pasienter har uttalt at det er uheldig for dem å bare være sammen med andre med samme problematikk. 
Personal som jobber med disse, har opplevd samme tendens; at disse pasientene påvirker hverandre på en 
negativ måte. Jeg tror også at det er positivt for personal å ikke kun jobbe med spiseforstyrrelse- dette kan 
oppleves tungt og ensidig. Bredere erfaring er bedre. I tillegg kan det være enklere å rekruttere behandler 
når det ikke kun er snakk om spiseforstyrrelser. Personal med erfaring fra spiseforstyrrelser kan bistå 
behandlere med sin kompetanse. 

 En person  Hvis organiseringen blir slik jeg oppfatter med EN spesialisert enhet under DPS, som skal drifte døgn, dag 
og pol., samlokalisert med samme personal som drifter hele tilbudet, slik som i Follo, tror jeg dette kan bli 
et veldig bra tilbud til pasientgruppen. Samtidig er det viktig med godt samarbeid med poliklinikken og 
deres gruppetilbud, for at pasientene skal få det beste tilbudet. Poliklinikken og enhet C har ulike tilbud og 
ulik tilnærming, som jeg tror kan være en styrke og være med på å utfylle hverandre. 

 En person  Der det tidligere har vært fragmentert kan en nå få et mer solid og sammenhengende tilbud.  
Ha en rød tråd i behandlingstilbudet, der en sikrer at tjenesten er sømløs er bra da en må i noen tilfeller 
veksle mellom de forskjellige tilbudene. (dag/døgn) 
Positivt at det opprettholdes et spesialisert tilbud til denne pasientgruppen. Å opprette et sammensatt 
tilbud med utgangspunkt i DPS gjør at en kan veksle mellom dag, døgn og poliklinikk der det er behov for 
det. Der en kan opprette spesialiserte stillinger til dette i team så vil det kunne gi bedre rekrutering og en 
kan beholde klinikere over tid. 
Fagteam forankret i DPS er positivt i den forstand at det potensielt vil kunne  sikre mer samhandling  i 
spiseforstyrrelses behandlingen i Agder. 

 En person  Fordeler med behandling i DPS: Blandet pasientgruppe, ikke så stort press mtp sammenlikning og negativ 
påvirkning knyttet til spiseforstyrret adferd som i en spesialisert enhet for spiseforstyrrelser. Personalet 
har variert kompetanse mtp komorbide tilstander og helhetlig behandlingsperspektiv. Tilbudet blir 
muligens tilgjengelig for flere pasienter da mtp mulig kortere innleggelser med større pasientflyt. 
Personalet har mulighet for større variasjon ved at man kan veksle mellom å være kontakt for pasient med 
spiseforstyrrelse og andre pasientgrupper innlagt ved enheten. 

 En person  En klar fordel vil være en mer helhetlig struktur i tilbudet til pasientgruppen. En forutsetning for dette vil 
etter min mening være at det legges til rette for samarbeid internt, samt at det klargjøres en felles 
forståelse av behandlingsfilosofi og –mål. 

 

1.9 Risiko 

I forbindelse med potensiell risiko, fordelte innspillene seg på følgende måte: 

 

 
 

Primært er det meldt inn risiko fra flere enkeltpersoner ansatt ved PSA.  

 

Under fremkommer alle innspill knyttet til potensiell risiko ved den foreslåtte 

organiseringen og kompetansen som er anbefalt. Alle innspill presenteres ut fra hvilke 

avdelingen de kommer fra, samt også om det er fra avdeling, team eller enkeltperson. 
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Hver risikofaktor har fått en klassifisering, med et tall og en kategori. Dette for å kunne 

gjøre en samlet vurdering avslutningsvis av alle innspill som foreligger og tiltak som 

eventuelt må utformes for å redusere risiko.  

 

ABUP Risikofaktor  
Enhet   

For barn og unge ses ingen risiko. Forslaget virker til å dekke godt både utredning og behandling på 
flere nivå. 

Team  1 Bemanning 

 

2 Pasientforløp - 

kontaktlege 

Det vurderes å være behov for økte legeressurser for å kunne gjennomføre oppfølging skissert i 
funksjonsutredningen. Per i dag er ikke tilstedeværende lege i spiseteamet i Kristiansand og generelt 
lav legedekning i ABUP. Det er behov for tiltak/avklaring av hvordan legedekningen skal økes. Det 
fremstår også uklart hva som ligger i begrepet kontaktlege. 
 
Det er per i dag heller ikke spesialist i spiseteamet i Kristiansand. 

Team  3 Kompetanse  

Sømløse overganger 

Sikre gode overganger mellom nivå, da det foreligger ulike faglige tilnærminger og kompetanse 
Kan fks FBT brukes i døgnpost? 

En person  
Feil fokus på utvilkling av pakkeforløp; for lite fokus på struktur og innhold (behandlingsplan, 
sikkerhetsplan etc.), for mye fokus på tilrettelegging for registrering av tiltak. 

 
Brukerrådet  

 

2 Pasientforløp – 
pårørendearbeid,  
 
4 – integrerte og 
sømløse tjenester 

Savner mer samarbeid med ARA, da disse pasientene kan veldig ofte skjuler rusmisbruk og selvskading. 
Mangler sosionom i den tverrfaglige samarbeidet rundt pasienter. Da disse pasientene skal ha mere 
hjemmebasert behandling, så må det være større fokus på pårørende og søsken. 

 

 Risikofaktor  
DPS 
Solvang 

 Vi ser risiko for at det ikke er nok sengeplasser ved spesialisert døgnenhet. Risiko for at DPS døgn som 
har lav kompetanse blir sittende med alvorlige saker pga dette. 

Avdeling 5 Kapasitet - døgn Vi ser risiko for at det ikke er nok sengeplasser ved spesialisert døgnenhet. Risiko for at DPS døgn som 
har lav kompetanes blir sittende med alvorlige saker pga dette. 

Team 1 Bemanning - overlege 
 

Overleger trenger å være minst 2 stk for å trives over tid - basert på tilbakemeldinger fra samtlige 
overleger jeg møter. 

DPS 
Strømme 

5 Kapasitet – døgn 
 
 
 

 
2 Pasientforløp – 
komorbiditet ikke 
hensynstatt, for rigid. 

3 Kompetanse  

 

DPS klarer ikke å gi adekvat miljøterapeutisk behandling for spiseforstyrrelser 
Dagpost er kun i Østre Agder. Hotell funksjonen må da fungere godt, men dette blir ikke dagbehandling 
nærme hjemmet uansett for vestre del av fylket.  
 
CBT-ED er anbefalt modell, men svak evidens. (i tillegg til DBT-eat) Mange klinikere behandler 
spiseforstyrrelse med andre terapimodeller. Vanskelig nok å rekruttere personell til målgruppe og hvis 
teoretisk retning blir for sterk, blir det enda vanskeligere. Per i dag ingen med CBT-ED utdanning i dag 
på DPS Strømme. Av praktiske grunner bør det kanskje vurderes 7 døgns opphold ved spesialisert DPS 
behandling (eks. hvis du bor i Farsund og skal hjem to dager for så å dra tilbake til Bjorbekk.) 

DPS Lister  2 Pasientforløp – 
komorbiditet ikke 
hensynstatt, for rigid. 

 

3 Kompetanse  

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er en stor utfordring å definere når tid en spiseforstyrrelse er hoveddiagnose, og der aktuelt 
pasientforløp skal følges (inkl CBT-ED), og når tid det er andre tilstander som er hoveddiagnose og 
andre terapeutiske behandlingstilnærminger som bør velges. Utkast til pasientforløp kan derfor virke 
begrensende.  
 
Pasientgruppen er utfordrende og sammensatt, det kan være en risiko at foreslått pasientforløp blir for 
rigid og legger for lite til rette for bruk av andre metoder som er godt implementert og fungerende i 
dag. Det er en risiko for at behandlere som i dag benytter andre tilnærminger, spesielt psykodynamiske 
tilnærminger, ikke opplever at deres faglige tilnærming blir anerkjent. 
 
Innføring av CBT-ED som førstevalg innen behandlingstilnærming vil føre til ekstra belastning på 
eksisterende ressurser ved at dette ikke er den metoden som benyttes mest i dag ved vårt DPS. Vi vil 
da heller ikke kunne benytte eksisterende kompetanse til fulle, og vi risikerer at terapeuter som i dag 
følger opp pasientgruppen ikke vil si seg villig til å engasjere seg i samme grad når en låses til en 
foretrukket behandlingstilnærming.  
Det er en risiko hvis ikke akuttavdelingene ved PSA inkluderes eller benytter seg av samme 
kompetanseheving og samme fagnettverk som DPSene.  
 
Det er en risiko at DPS Lister som det minste DPSet ikke har et formalisert samarbeid med andre 
enheter slik man foreslår mellom DPS Solvang og DPS Strømme. 

DPS Østre 
Agder  

  

Team 6  Areal  
 
 
 
 
2 Pasientforløp – 
komorbiditet 
manglende spesifisering 

 

Arealutfordringer på Bjorbekk. Det er påkrevd med større endringer og utbedringer. 
Spesialistdekning generelt.  
 
Ulike tradisjoner og holdninger mellom nivåene og enheter aktuelt. Det trengs tydelig ledelse og klare 
planer. 
 
Det trengs flere dedikerte behandlere i poliklinikkene, og viktigheten av mengdetrening må ikke 
undervurderes. Jfr setning under fagnettverk på siste siden hvor det framkommer noe ala at 
behandlere må påregne å jobbe med flere tilstandsbilder. (Dersom det menes komorbide tilstander bør 
dette presiseres for å unngå mulig misforståelse).. 

En person 7 Ivaretakelse av 
somatiske forhold  

Fysisk plassering av sengeplassene til Bjorbekk øker avstand til somatisk avdeling og til lege på kveld/ 
natt/ helg /helligdager. Som forvakt blir man etter min erfaring relativt ofte tilkalt for å tilse pasienter 
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ved avdeling for spiseforstyrrelser, det kan være behov for hyppig kontroll av blodprøver m.m. 
Plasseringen på Bjorbekk kan medføre redusert sikkerhet for pasienter med ustabil somatisk tilstand. 

En person 7 Ivaretakelse av 
somatiske forhold - 
avstand 

Spiseforstyrrelse er en alvorlig psykisk og somatisk sykdom, og med føringer som DPS følger ser jeg ikke 
hvor de pasientene som før var på enhet C skal være nå? DPS vil ikke kunne ta inn de som er sykest, 
men ikke syke nok til at de skal på akutt. Samme med dagtilbud- der vil pasientene være enda friskere 
enn de som DPS tar inn. Jeg ser ikke hva som blir løsningen for de som tidligere ville bli innlagt på enhet 
C. For frisk til akutten og for syk for DPS og dagtilbud. Dette kan tas videre til at det heller ikke 
nødvendigvis er forsvarlig å ha base for pasienter med spiseforstyrrelser på Bjorbekk. Tidligere lå enhet 
C på sykehuset i Arendal, noe som kjentes trygt og riktig. 

 

PSA    

Enhet/avdeling  Tom  
En person 8 Organisering – 

integrert med døgn 
DPS.  
 
For lite spesifikk.  

Basert på en lite konkret funksjonsbeskrivelse med rom for tolkning, er alle verdiene på første side skåret middels.  
Skal døgn, dag og poliklinikk for spiseforstyrrelse lokaliseres på samme sted, i samme avdeling, som f.eks DPS Follo. 
 
Dette vil være av avgjørende betydning for et godt tilbud til denne pasientgruppen. 
Dersom døgnplassene skal integreres i DPS døgnenhet vil det derimot bli et fragmentert tilbud.  
 Skal f.eks unge voksne ned til 16 år med spiseforstyrrelse legges inn i DPS døgnenhet? Det vil være bedre om disse 
og pasientgruppen generelt får tilbud i en enhet som har dedikert personal med spesialisert kompetanse til å 
håndtere denne pasientgruppen, også de dårligste pasientene.  
 
En Spesialisert enhet for spiseforstyrrelse med døgn, dag og poliklinikk, lokalisert på samme sted vil gi pasientene 
en sømløs, faglig forsvarlig og trygg behandling. Det vil også være lettere å rekruttere og beholde fagkompetansen. 
Et godt arbeidsmiljø skapes der personalet opplever faglig engasjement og trygghet. Pasienter med 
spiseforstyrrelse, spesielt de dårligste, krever rammer og forutsigbarhet, noe som vil være svært utfordrende å gi i 
en avdeling uten tilstrekkelig kompetanse og rom for å utøve dette.  
 
Behandling av spiseforstyrrelse krever en felles tilnærming, i en samkjørt personalgruppe, som kan ramme inn og 
avgrense der det er behov. Det må bygges opp en behandlingskultur i avdelingen med et personal som er 
interessert og får utviklet tilstrekkelig kompetanse.  
 
Uten nødvendig kompetanse, vil det skape uforutsigbarhet og utrygghet, både for pasientene og personalet, og 
kunne øke sannsynligheten for utøvelse av tvang. 
Den spesialiserte enheten skal være agderdekkende. Dersom dag og døgn ikke blir i samme lokaler vil dette også 
påvirke pasientflyt i akuttavdelingene. Med 12 ukers innleggelse vil denne pasientgruppen oppta plasser i DPS 
Døgnenhet som ellers kunne vært nyttiggjort andre pasientgrupper, inkludert brukerstyrte senger. 

En person 6  Areal  - 
bygningsmasse ikke 
tilpasset 
 

- Til nå har flere instanser jobbet med feltet, i stor grad atskilt fra hverandre. Mitt inntrykk er at det er uenigheter 
om hvordan og av hvem arbeides skal utføres. 
Jeg tenker en viktig prioritering vil være samarbeid. Konkret  tenker jeg da at det settes av ressurser til faste 
samlinger, med fokus på fag, koordinering/pasientflyt og arbeidsmiljø/trivsel. Dette for å øke forståelsen for 
hverandres roller og oppgaver, samt luke bort misforståelser. 
 
- En risiko  kan være at tilbudet ikke utformes på en måte som lar seg gjøre i praksis. F. eks. vil jeg nevne 
bygningsmasse/lokaliteter. For å kunne tilby effektiv og god behandling, er det viktig å ha lokaler som gir rom til å 
tilby det en sier en skal tilby (fysioterapi, ergoterapi, møterom, samtalerom osv.).  
Videre er det etter min mening viktig å tenke godt gjennom hvor døgnbehandling plasseres. Når det gjelder unge 
pasienter, pasienter med traumehistorikk m.m., ser jeg det som et lite gunstig alternativ å ha disse i 
døgnbehandling i en allmenn DPS døgnenhet. 

En person 8 Organisering – må 
være enhetlig samlet.   

 

Dersom enheten skal drifte dag/døgntilbud på 2 ulike lokalisasjoner. Hvordan skal kompetansen holdes samlet, 
uten at behandlingen oppleves som fragmentert. Skal samme personalgruppe/behandlere jobbe sammen i team, 
og bygge et tilbud på 2 ulike plasser, en for dag og en for døgn?  Dette vil isåfall slik jeg ser det være uheldig for 
pasientgruppen og arbeidsmiljø. 
Felles forståelse for fagområdet spiseforstyrrelse, samt et dedikert, engasjert personal vil skape forutsigbarhet og 
trygghet.  
 
Pasientflyt fra akutt til DPS vil også merkes om det skal settes av 5 døgnplasser til pasienter med spiseforstyrrelse i 
DPS døgnenhet. 

En person 8 Organisering – 
belaste akuttenheten 
 
2 Pasientforløp – 
manglende 
kompetanse akutt for 
pasientgruppen 

 

For min enhet, akutt, ser jeg stor risiko for at disse pasientene vil få et dårlig tilbud innlagt akutt da det her vil være 
lavest kompetanse på nettopp dette området. Å forvalte tvang er ikke ensbetydende med høy kompetanse på 
denne pasientgruppen 

En person For lite spesifikt.  
 
8 Organisering  
 

6  Areal  - 
bygningsmasse ikke 
tilpasset 
 

  

Funksjonsutredningens forslag til organisering oppleves som noe uklar.  
At det skal opprettes en ny spesialisert døgnenhet utenfor den allerede etablerte synes uklart beskrevet. Dette er 
likevel vesentlig for å kunne gi pasientgruppa et spesialisert tilbud og unngå fragmentering, og bør presiseres. Dette 
er viktig for at miljøpersonale skal ha mulighet til å utvikle et godt faglig tilbud. SF-pas med behov for 
døgninnleggelse og som jobber mot mestring av behandling i dagenhet er det uheldig å utsettes for belastningen i 
det som for dem lett kan oppleves som et utrygt miljø, og der personale i en større enhet ikke har mulighet til å 
opparbeide spesifikk spesialisering. Akuttenhetene har behov for de plassene som DPS døgn har for utslusing av 
sine pasienter. Beslaglegging av noen av disse plassene til SF-pas vil kunne gi lengre liggetider i akuttpost. Et  
samarbeid ved de enkelttilfellene der pas i SF-døgn har behov for en plass i helg, vil være fornuftig. For å utvikle et 
godt og sømløst faglig tilbud for SF-pas, og for god ressursutnyttelse av spesialisert miljøpersonale vil det være 
fornuftig å lokalisere dagenhet og SF-døgn sammen og i nærheten av SF-poliklinikk og spesialisert gruppetilbud. Det 
blir vesentlig å også kunne gi et godt gruppetilbud i denne kombinerte enheten, der kravene til kognitiv funksjon og 
KMI ikke er like høye(KMI17) som i de RO-DBT og DBT-eat-grupper. Dette vil kreve lokaler som er egnet for slike 
grupper, og kjøkken der pasientene kan delta i og trene på tilbereding av egnet mat. 
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Utredningen anbefaler dagtilbud som også har kveldstilbud. Dette vil være bra for pasienter i en utskrivningsfase, 
og som er igang med skole/arbeid. Risikoen er at behandlingstilbudet i enheten blir mer fragmentert pga. turnus og 
at fast personale ikke er tilstede og kan følge opp behandlingsplan i samarbeid med pas.  Overgang til skole/arbeid 
kan løses på samme måte som ved ordinær gradert sykemelding, ved tilbud i dagenhet 2-3 dager i uka. 
 

En person 8 Organisering – må 
være enhetlig samlet.   

  

Hvis hele tilbudet med dag, døgn og pol blir organisert som i Follo, ser jeg ingen risiko ved dette. Tilbudet til 
pasientgruppen vil bli samlende og mindre fragmentert. Dette fordrer allikevel et godt samarbeid mellom den 
spesialiserte enheten og poliklinikkene, slik at overgangene blir gode for den enkelte. 
 
Høringsutkastet er noe rundt, dvs. at organiseringen av tilbudet ikke kommer helt klart frem. Det kan også forstås 
slik at døgnplassene skal organiseres i nåværende allmennpsykiatrisk post ved DPS Østre Agder. 
Dette vil jeg tenke ikke er en god løsning for pasientgruppen som enhet C har ivaretatt inntil midlertidig nedlegging. 
Hvis man ser til andre enheter som driver med spesialisert behandling for spiseforstyrrelser, som denne nye 
avdelingen skal være, ser man at ingen driver med denne spesialiserte behandlingen integrert i allmennpsykiatrisk 
enhet.  
 
Enheten skal ivareta pasienter ned til 16 år, og min mening er at dette styrker behovet for en egen enhet med 
spesialiserte døgnplasser, med samme personal som drifter dagtilbudet, for mykere og gode overganger. 

En person 8 Organisering – må 
være enhetlig samlet.   

 

Jeg ser ingen klar risiko i forhold til at det bør opprettes både døgn og dagtilbud i en og samme spesialiserte enhet 
for spiseforstyrrelser. Dersom man ser til Follo eller Vestfold, er det slik de mener at de kan gi det beste tilbudet.  
 
Dersom døgnplassene skal være i DPS Østre agder, vil dette medføre færre plasser til andre pasientgrupper, noe 
som igjen vil skape utfordringer i flere ledd, blant annet at det blir vanskeligere å få overført pasienter fra 
akuttpostene til DPS på grunn av færre senger. 

En person 8 Organisering Mange pasienter med SF har behov for forutsigbarhet, faste rammer og trygghet/tett oppfølging. Dette kan bli en 
utfordring i en avd med mange andre pasienter. Stillhet og ro rundt måltidet er viktig- dette er ikke like enkelt i en 
avd med mange pas. 

En person  Periode hvor kompetansen må bygges opp ved DPS døgn. Foreslår "rullering" med veiledning og hospitering fra 
personal med lengre erfaring fra døgnbehandling ved post C. Per nå er flere av de mest erfarne medarbeiderne ved 
post C igjen på "dagtilbudet" i post C sine lokaler.  
 
Viktig at det blir et fagmiljø på tvers av tilbudet som etableres (døgn og dag). 

En person 2 Pasientforløp – 
manglende 
kompetanse akutt for 
pasientgruppen 

 

Siste trappetrinn bør beskrives bedre. Viktig å sikre god behandling og sømløse forløp for pasienten ved behov for 
tvangsbehandling.  
 
Det bør komme tydeligere frem dersom en tenker seg at behandlings-teamet rundt pasienten også skal ha noe 
ansvar/funksjon den tiden vedkommende er innlagt på lukket enhet. Jeg mener det vil være viktig å opprettholde 
tett kontakt med teamet og ha en tydelig ansvarsfordeling også i denne fasen for å sikre kontinuitet og et godt 
faglig tilbud til pasienten i en mer akutt fase. 

En person 8 Organisering  

 
Største risikoen for denne pasientgruppen er om det blir bestemt at døgnpasientene skal innlegges i DPS 
døgnenhet, slik de nå er midlertidig. 
 
De dårligste pasientene med spiseforstyrrelse har blitt innlagt i Enhet C, PSA. Dette er en pasientgruppe DPS ikke 
har trengt å forholde seg til tidligere. De krever en spesialisert tilnærming med klare rammer og forpliktelser.  
De krever også en dedikert, engasjert og kompetent personalgruppe, som har en innarbeidet arbeidskultur og 
behandlingsforståelse.  
 
Fravær av dette vil øke sannsynligheten for bruk av tvang. Uforutsigbarhet og utrygghet hos pasient og personal, vil 
tvinge frem desperasjon og angst, og dermed sannsynliggjøre behovet for tvangsmidler. Dette mener jeg kan 
unngås i stor grad dersom pasientene er innlagt på en avdeling spesialisert for kun denne pasientgruppen.  
Måltidseksponering krever rom og rammer. Dette vil være svært vanskelig å få til i en DPS døgnenhet der det er 
mange ulike pasientgrupper og personal som ikke har lik forståelse og kunnskap om spiseforstyrrelse.  
Personal som skal jobbe med spiseforstyrrelse må ønske det, det er kun på den måten en kan skape et robust 
arbeidsmiljø med engasjert og dedikert personal. Det vil også bli lettere å rekruttere og beholde personell. 

En person 8 Organisering  

 
 
 
 
2 Pasientforløp – 
komorbiditet 
manglende 
spesifisering 

 
7 Ivaretakelse av 
somatiske forhold 
 
 
 
2 Pasientforløp – 
manglende 
kompetanse akutt for 
pasientgruppen 

 

Viktig at en der en skal samarbeide har fokus på pasientens beste, og at en ikke opptrer som konkurerende parter i 
tilbud som skal gis. 
En risiko at en ikke tar høyde for at det er flere veier til mål, har det som fokus for å sikre pasientens beste 
behandling. 
 
En risiko at det opprettes døgnplasser i DPS som et integrert tilbud i allmenn psykiatri. Vanskelig å få somatisk og 
psykisk dårlige pasienter til å samlokaliseres i samme enhet. Det burde heller opprettes døgnplasser i tilknytning til 
dagtilbud der personalet veksler mellom dag og døgn, for så å ha kontakt med fagteam som sørger for 
kompetanseheving og veiledning. 
 
Dersom en også må gi tilbud til pasienter under 18 år, så kan det være en risiko for disse pasientene å skulle 
behandles i voksen. Der pasienter er somatisk dårlige kan det være en risiko å være lokalisert med avstand fra 
somatikk. (SF er også en fysisk sykdom).  
 
Der pasienter skal behandles på tvang kan det være tilfeller der det er vanskelig å  gjenopprette frivillig behandling 
etter endt tvangs behandling, når behandlingen skal opprettholdes samme sted. Utfordrende der en skal utøve 
tvang først og senere potensielt i behandlingsforløpet skal skape en allianse med pasienten basert på gjensidig tillit.  
Det vil ha mye å si for flyten mellom akuttavdelinger og DPS dersom det opprettes senger for SF i DPS. 
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Klinikktillitsvalgte generelle innspill  

Anbefaling av organisering av tjenestetilbudet ved alternativ B 

  Viktigheten av psykologspesialist som får tilsvarende videreutdanning, som faglig sparringpartner for overlege. 
Behov for vedtakskompetanse?  

 Det er utarbeidet en god skisse av kompetanseheving av personalet på «spise»-enheten, men vi ser behov for 
kompetanseheving for alle yrkesgrupper og enheter som har kontakt med denne pasientgruppen 

 Bedre oversikt over møtepunkter og ansvar «spise-overlegen» har ifbm etableringen av det gode samarbeidet med 
andre overleger i DPS, kommunen og fastlegene.  

 Det trekkes frem belastning og mulig redusert pasientsikkerhet å måtte veksle frem og tilbake mellom DPS og PSA 
ved behov for tvang (sonde og belter). Samt belastning for personalet på akuttpost som ikke får like godt opplæring 
i spiseforstyrrelse som personalet på spiseenheten. Disse pasientene er svært krevende både faglig og psykologisk. 
Er det planlagt at personalet fra spiseenheten være tilstede på akuttpost for å avhjelpe og ha ansvar for all annen 
oppfølging enn tvangsbehandlingen. Noen mener det er bedre om «spise»sengeposten har alt ansvaret for «sine» 
pasienter, deriblant alle typer tvang, slik som rehab-sengepostene og sikkerhets-posten.  

 Nå som vi har egen klinisk ernæringsfysiolog må denne ha tett tilknyttet til spiseenheten.  

 Ang antall døgnplasser, hvis det senere viser seg å være behov for ytterligere sengeplasser (mer enn de 4) bør det 
tydeliggjøres at utvidelsen skjer ved «spise»sengeposten som har spesialkompetanse og ikke legges til andre DPS 
døgnposter.   

 

Anbefaling av ressursbehov 1 psykiater 

1 bemanning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vi ønsker igjen å vise til DNLF og Norsk Psykiatrisk Forening sine anbefalinger om «flere spesialister per enhet. Helst 
to LIS og to overleger per enhet» (Kilde 1). Å planlegge med kun 1 psykiaterstilling (100%) er svært bekymringsfullt, 
både for slitasjen på den ene overlegen, men også for organisasjonen og pasientene i sin helhet. Dette 
utgangspunktet oppleves som en gjentagelse av tidligere organisering, hvor man endte opp med å måtte legge ned 
posten og daværende tilbud når overlegen sa opp stillingen sin.  

 Om det ikke budsjetteres med mer enn 100% stilling vil et mer bærekraftig alternativ være å splitte opp ansvaret på 
to 50% overlegestillinger, for å gjøre det mindre sårbart. Derimot vil vi understreker at KPH og SSHF burde tilstrebe 
de nevnte anbefalingene med to overleger per enhet, og at hver av 50% stillingene på sikt burde økes. 

 Vi etterlyser plan for langvarig fravær pga. spesialistpermisjoner, ferie o.l. Hvem skal dekke dette når andre 
overleger i KPH har mindre videreutdanning og fagkunnskap enn «spise-overlegene» vi skal etterutdanne 

 Plan på å sikre etterutdanning og faglig fordypning av overlegene i hele KPH. Det må være forskjellige planer for 
«spise-overlegene» og overleger generelt i KPH, da det forventes mer fagkunnskap av «spise-overlegene» enn de 
andre. Når  

 Plan for økt satsing på forskning i psykiatri og BUP, da også spiseforstyrrelse. Er det plan for økt bruk av stillinger 
som kombinerer forskning og klinisk arbeid, kan dette legges til «spise-overlegestillingen» på 50-100%? 

 Bekymring for faglig ensomhet hvis organiseringen blir med bare en overlege. Viktigheten av å ha en 
sparringspartner, som man treffer og drøfter med, i person, når man skal ha ansvar for å veilede hele Agders lege 
og helse-korps innenfor spiseforstyrrelse (som er en av de mest faglig kompliserte og dødelige psykiske lidelsene i 
dag).  

Anbefaling av ressursbehov 1 lis må sikres i tilbudet 
 

1 bemanning 

 
 Det vurderes vanskelig å skulle garantere LIS på enheten slik som skissert. Per i dag er spiseforstyrrelse-feltet 

anerkjent som fordypning i LIS utdanningen. Normen er at LIS har 9 mnd. fordypning. Behovet for rotasjon for LIS 
baserer seg på læringsmål. Spiseforstyrrelse er et av 28 læringsmål om spesifikk klinisk kompetanse. Dette 
læringsmålet kan også dekkes andre steder som poliklinikken eller rehabilitering. Det tenkes også at det vil være 
mulig for LIS å ha en hospiteringsordning eller kortere rotasjon enn 9 mnd., for å kunne oppnå læringsmålet.  

 Det minnes også om at LIS i psykiatri har krav om 1 time klinisk veiledning i uken for å få godkjent tiden sin. Det må 
sjekkes opp i om en ordning hvor man deler den 100% overlegestillingen på 2 gir godkjent utdanning for LIS.  

 Det er viktig å understreke at LIS ikke kan erstatte en overlege verken i fagkunnskap, vedtakskompetanse eller drift, 
også spesielt i fravær av overlege. Det tenkes at LIS er tilstede i gjennomsnitt ca. 40-50% på dagtid dette på grunn 
av vakt, kurs, veiledning og fordypning også kommer sykefravær på toppen av dette.  

 Slik vi ser det kan man ved dagens opplegg ikke basere seg på å ha fast LIS. Man må også huske på 
rekrutteringssituasjon med få LIS3 i omløp, spesielt i Østre Agder.  

 Vi ønsker derimot å jobbe sammen med dere for å tilstrebe å gjøre enheten til et attraktivt sted for LIS3 å ta både 
fordypning og valgfri tid (som kan være opp til 1,5 år). Derimot anbefales det ikke å «tvinge» LIS inn, noe som også 
vil tvinge frem liknende tilfeller ved andre spesifikke fagfelt som sikkerhetspsykiatri.  
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1.10 Generelle innspill 

 
 

ABUP Risikofaktor   
Avdeling 
 

9 – ressursbehov 
for stort  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 – faglighet 
Større del av 
tvang til DPS  

 

Ift dagtilbudet i Abup så tror jeg det er trukket noen slutninger som vi ikke kan være sikre på. Det er flere 
faktorer samtidig som kan spille inn på færre innleggelser på UK, samtidig som dagtilbudet kan ha virket 
positivt og i hvert fall kompensert for utfordringer med kapasiteten i spiseteam ved SSK. Erfaringene så langt 
med dagtilbudet er gode, men det er altså ikke helt åpenbart om vi kan trekke slutninger i retning av at 
dette har tatt ned innleggelser ved UK på så kort sikt som piloten har vart.  
 
Når det gjelder foreslåtte ressurser til behandling av spiseforstyrrelser i VOP knyttet til dagtilbud/døgn så 
virker ressursen stor ift hva vi sammenlikner med i Abup.  
 
Forslaget om å legge ansvaret for gjennomføring av tvangstiltak knyttet til sondeernæring til akuttpostene 
mener vi kan fragmentere behandlingen på en ugunstig måte, selv om vi ser argumentene for å at tvang kan 
forstyrre den frivillige behandlingen. I Abup er det en klar forventning til at begge deler skal skje innen 
samme enhet og vi lurer på om det er problematisk med denne type ulike vurderinger. 
 

Enhet  
 

2 Pasientforløp – 
komorbiditet 
manglende 
spesifisering 

 

Funksjonsutredning spiseforstyrrelse 
Arbeider ut fra FBT. Noen har ikke nytte av FBT, og kan da ha behov for kognitiv tilnærming. Det foreslås 
økning i kompetanse på dette.  
 
Det mangler lege i spiseteam, som blir videreformidlet fra ABUP er et stort behov. Det er krav til lege, ikke 
spesialist. Det bør være lege i hvert spiseteam, for å kunne gjøre gode vurderinger av pasienten, det går ikke 
å gjøre det via telefon.  
 
Fra ABUP kan EFST-tilnærming være positivt for å ivareta familien, det er god kompetanse på dette hos oss. 
Ved spiseforstyrrelse F50 skal saken være i pakkeforløp for spiseforstyrrelse. 

Enhet  
 

 I forhold til ABUP fremkommer det i rapport at etablert dagtilbud har redusert innleggelser i sengepost. Det 
er kanskje litt prematurt å være så tydelig på denne årsakssammenheng da vi ikke pr. nå vet om dagtilbudet 
er årsak til færre innleggelser eller færre alvorlige spiseforstyrrelser da det ikke er gjort en undersøkelse av 
hvilke pasienter de ulike tiltak treffer.  Dette ikke til forringelse av behandlingstiltaket som er ønsket 
videreført. 

Enhet  
 

 Ønsker ytterligere samarbeid mellom avdelingene og likere oppgavefordeling. 

Team   Ønske om bedre kommunikasjon mellom spiseteamene ved de ulike enhetene. 
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En person 
 

 
Ordskyen som viser "Tiltak klinikken bør satse på for denne pasientgruppen" har disse fire på topp: 
1. Kompetanseheving 
2. Hospitering 
3. Flere spesialister 
4. Flere fagdager 
 
Disse ønskene reflekterer en utrygghet hos behandlerne, som de tror de kan fikse med kurs, og fagdager. 
Erfaringsmessig kan man si at dette ikke stemmer. Det som hjelper er: 
* Fokus på behandlingsplaner, dokumentasjon av medbestemmelse, tørre å ansvarliggjøre pasient og 
pårørende.  
* Noen å spørre om hjelp når man står fast, uten å være redd for å virke lite kompetent eller at man opptar 
andres dyrebare tid. 
* Avklart og effektiv oppgavefordeling. 
 
Dette er ikke dyre endringer, og andre sykehus har erfaring med at dette er de aller viktigste endringene 
man kan etablere i et presset system. 

En person 
 

1 Bemanning - 
overlege 

 

På bakgrunn av erfaringer med uklare ansvarsforhold i ABUP for pasienter med hoveddiagnose F50 ber man 
om å sikre at:  
 

1) Pasienter der det mistenkes eller settes hoveddiagnose F50, må rutinemessig settes i 
Pakkeforløp Spiseforstyrrelse og sikres et forløp og koding i D08 senest når diagnosen settes, 
gjerne direkte av inntak når anamnese støtter rask eller alvorlig undervekt. Dette for å sikre 
videre tiltak og evalueringspunkt innen frister spesifikt for D08, samt at pasientene får sine 
tverrfaglige drøftinger i Spiseteamet, slik vedlegg 3 beskriver. I dag erfarer man at flere 
pasienter med hoveddiagnose F50 fortsatt er kodet D12, med en nyansatt psykolog/ behandler 
i poliklinikken uten tidligere erfaring med spiseforstyrrelser, og der evalueringsintervaller i 
geografiske team følger vanlig 12 ukers frist - eller lengre tid mellom evalueringer i team 
grunnet arbeidsbelastning, eller sykemeldingsperioder. Det er som oftest kun 1 behandler i 
D12-saker. Dersom det tilkommer vektnedgang i D12 pasientforløp blir det da vanskelig å 
avdekke dersom saken ikke vurderes som en "spisesak", og heller ikke drøftes slik de bør ut fra 
dette (det er en etablert godkjent praksis at det er tilstrekkelig å drøfte D12 Pasientforløp med 
spesialist kun en gang i halvåret, noe som vil være svært uheldig for pasienter med 
hoveddiagnose F50 som blir værende i D12 forløp. Dette gjelder også selv om de er blitt 
normalvektige da tilbakefallrisiko er høy om de ikke følges tett. 

2) Legen i spiseteamet må ha mulighet til å være tilstede fysisk der pasienten er (samme lokasjon), 
for å kunne gjøre somatiske undersøkelser ved behov før vurderinger og evalueringspunkt, 
inkludert medikamentvurderinger eller Pleiepengevurderinger, med et tverrfaglig sammensatt 
team for felles konklusjoner og tiltak. 

3) Alle pasienter innlagt UK med hoveddiagnose spiseforstyrrelse F50 MÅ sikres at de utskrives i 
Pasientforløp D08, selv om de var i generelt pasientforløp D12 da de ble innlagt! Dette for å 
sikre at videre tiltak og evalueringer skjer via Spiseteam, og at pasienten får 2 behandlere der 
lege inngår (med mindre det vurderes i drøft at det ikke trengs lege i ABUP som medarbeider i 
saken ut fra en faglig vurdering), slik vedlegg 3 også formidler. Det er erfart at pasienter som 
har vært innlagt UK utskrives i D12, eller at F50-saker fra AAE overføres poliklinikken med D12-
forløp. Dette gir risiko for feilbehandling! 

4) Gitt få legespesialister og hovedsakelig somatiske problemstillinger bør det undersøkes om 
legeressursen for Spiseteamet kan forankres i et samarbeid med barneposten, eller via en 
avtale med fastleger som tilknyttes fast stilling i spiseteamet ved ABUP? I dag har man erfaring 
med at pasienter med F50 som hoveddiagnose i D12 forløpet drøftes i geografisk team, gitt 
beh.ansvarlig som er tilknyttet teamet for bostedsadressen. Obs komorbiditet. Ansvaret 
pulveriseres når geografiske team overtar, heller enn å supplere spiseteamet som har ansvaret, 
gitt hoveddiagnosen. 

5) Ved oppstart medisinering, og ved medikamentevalueringer bør det implementeres i 
retningslinjer at somatisk vurderinger av pasientene bør sikres (og ikke over kun telefon fordi 
legeressurs er sparsom). Man erfarer at det i dag i mer akutt fase skrives ut medikamenter 
utenfor blåresept-refusjon for F50 (som f.eks SSRI), med påfølgende overføring via gul lapp til 
annen lege i poliklinisk enhet for videre kontroller av undervektig pasient på medikament som 
da må gis videre på hvit resept, eller av den nye legen søkes via individuell refusjon. Dette kan 
føles utrygt for både ny lege, og av pasienten som må bytte lege. Også av denne grunn er det 
viktig at det blir en fast lege tilknyttet Spiseteamet og at F50-pasientene står i D08 slik at de 
ivaretas av Pasientkoordinator/ sekretær i Spiseteamet mht evalueringspunktene. Inkludert i 
disse evalueringen er medikamentevalueringene, som ofte vil være ekstra krevende gitt 
ustabile... 

 

Brukerrådet  Det er viktig med brukermedvirkning på individnivå/samvalg på systemnivå. Det er viktig med tidlig 
intervensjon og forebygging. Styrker brukermedvirkning i alle deler av behandlingsforløpet, som ivaretar 
pårørendes livsendring. 
Hilsen Vivian og Borghild:) 

 
DPS 
Solvang 

  

Avdeling 2 Pasientforløp 
innleggelse DPS 
døgn lokalt 

 

Vi ser i saksfremstillingen at DPS’ene skal ta imot denne pasientgruppen først i lokal døgnpost, før de går til 
DPS Østre Agder, og det er vi veldig uenige i. Faglig gir det lite mening, da det er pasienter med BMI under 14 
som skal legges inn. I lokal DPS har man ikke planlagt kompetanseheving i døgnpostene. Innleggelse her vil 
derfor føre til mindre grad av enhetlig behandling/kontinuitet i behandlingen. Døgninnleggelse grunnet 
spiseforstyrrelse bør derfor skje ved spesialisert post. Kontinuitet ift. poliklinisk behandler kan evt. ivaretas ved 
digital oppfølging/samarbeid. 
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Ønskelig at man samler døgninnleggelser hos DPS Østre Agder som i utgangpunktet har 4 senger til denne 
pasientgruppen, og at man kan utvide antall plasser ved behov. De andre DPS’ene kan da eventuelt avlaste 
med andre pasienter.  
 
Vi er enige i at pasienter med spiseforstyrrelse som legges inn for stabilisering/komorbide tilstander primært 
kan behandles ved lokal døgnpost. 
 
Vi mener 2 hotellsenger for de som trenger dagtilbud høres ut som et godt tilbud. 
Behov for kompetanseheving (CBT-ED) og behov for å danne et team av terapeuter som har 
spisskompetanse/erfaring fra DPS Strømme og DPS Solvang. Forslag om to terapeuter hvor en av disse bør 
være lege.  
Kompetansen som etterspørres eksisterer i liten grad ved DPS Solvang og DPS Strømme pr. dags dato. 4 dager 
til videreutdanning er ikke tilstrekkelig. 
 
Forslag om et felles veiledningsteam DSO/DST i tillegg til 6 årlige møter. Ønskelig at man kan vurdere etter 
hvert om det er hensiktsmessig med felles team med DSO og DST, eller om det er tilstrekkelig med et mindre 
team ved hver DPS, som får veiledning/6 årlige møter med spesialisert enhet. 
Veldig positivt at det økes fra 2 til 6 årlige møter.  
 
Fordeling av pasientgruppen bør avklares enda bedre mellom 1. og 2. linjetjenesten. 

Team  Hvis det endres til å være planlagt 2 overleger, er det grønt lys fra LIS-gruppen i psykiatri ved KPH. Hilsen 
tillitsvalgt  

DPS 
Strømme 

2 Pasientforløp 
innleggelse DPS 
døgn lokalt 
 

 

I saksfremlegget står det at pasienter med spiseforstyrrelser side 3, 3 avsnitt: "Primært skal døgnbehandling 
skje ved respektive DPS." Her vil vi presisere at alvorlig spiseforstyrrelse med behov for måltids støtte eller 
oppfølging primært skal behandles på spesialisert døgnpost eller dagbehandling i Østre Agder. Der 
spiseforstyrrelsen ikke er i akutt fare for underernæring eller er sekundære bør dette primært behandles i 
respektive poliklinikker. Tilleggsproblematikk som depresjon hvor mat/nærings inntak ikke krever spesialisert 
oppfølging (kan følge vanlig måltider i posten uten spesiell en til en hjelp) kan behandles i ordinær DPS 
døgnpost. 

DPS Lister  11 samhandling 
kommunalt 
 
 
2 Pasientforløp 
– manglende 
kompetanse 
akutt for 
pasientgruppen 

 

Kommunhelsetjenestens rolle utover fastlegen er lite beskrevet i funksjonsutredningen (vi ser at dette 
arbeidet skal iverksettes nå i etterkant).  
 
Akuttenhetenes rolle ved PSA bør defineres tydeligere, ligger ansvar for pasientgruppen til en av 
akuttenhetene?  
Det beskrives i forslag til pasientforløp at det skal være en kontaktlege / kontaktpsykolog som skal følge 
pasienten internt i KPH, men hvordan er dette tenkt organisert når pasienten forflyttes mellom enheter og 
avdelinger? Det bør presiseres i prosedyren hvordan dette er tenkt håndtert, skal en ha samme kontaktlege / 
psykolog også ved overgang til annen enhet, hvordan organiseres det formelt og hva slags aktiv rolle skal 
kontaktlege fra annen enhet ha i den "nye enheten" pasienten er innlagt ved? Evt. menes det egentlig at 
pasienter med spiseforstyrrelse bør få opprettet en intern Koordinator? Dette bør presiseres tydeligere i 
prosedyren, jmfr veileder Kontaktlege i spesialisthelsetjenesten og veileder Koordinator i 
spesialisthelsetjenesten.  
 
Det er pålagt å rapportere inn til Nasjonalt kvalitetsregister NorSpis for pasientgruppen, dette bør også 
presiseres i prosedyren for Pasientforløp, med aktuelle linker. 

DPS Østre 
Agder  

  

Enhet 
 For å etablere forslaget som innebærer trappetrinn i DPS dvs poliklinikk, dag og døgnbehandling vil det være 

sentralt at det fortsetter å utvikle kompetanseheving sammen med RASP. Per i dag er det allerede et godt 
samarbeid som kan videreføres, de er på tilbudssiden og gir oss allerede regelmessig veiledning. 
Det kan søkes om enkeltsaker og på systemnivå. Vi trenger å jobbe sammen på tvers i DPS for å etablere en 
felles faglig plattform som vi formidler i behandlingen og klinikken. 
 
Ved etablering av senger i DPS må det; 

 Være tilstrekkelig overlege ressurs for å ivareta disse 4 sengene dvs begge budsjetterte stillinger 
må være besatt 

 LIS lege fast i rullering, styrt via utdanningsutvalget 

 Arealet i 2 etg må disponeres fullt ut for å kunne etablere disse 4 sengene 

 Før inntak i døgn må det jobbes med forvern, med rammer og kontrakt for å etablere en god 
behandlingsallianse 

 
Dagavdeling må: 

 Driftes under enhetsleder døgn 

 Inkludert rullering med bemanning i døgn 

 Dette er med å skape allianse hos pasientene og vil bidra til et helhetlig tilbud 

 Åpent hverdager mandag – fredag fra kl 8.00-15 da inkluderes frokost og lunsj 

 Dersom det også skal være tilbud om middag er det til kl 17 (individuell vurdering) 
 
Dag og døgn pasienter følger: 

 Måltidsrytme med 20 minutters måltid, oppfølging i miljøet etter måltid 

 Dag og døgnpasienter har mulighet til å følge sengepostens ukeprogram  

 Spisesituasjon i døgn foregår på felles spisested samme med de andre pasientene.  Oppfølging av 
eget personal i tillegg til den som har «kjøkkenansvar». Mest mulig fokus på normalisering av 
spisesituasjonen, f. eks ikke fokus på delt eller most mat. Samtale før spisesituasjon vedrørende 
triggere og forventninger.  

 Positivt å ha pasienter med spiseforstyrrelser integrert sammen med andre, psykisk sykdom som 
andre lidelser 

 Behandlingssamtale en gang per uke med behandler og miljøpersonalet 

 Permisjoner i helger og høytider anbefales sterkt- tilstrebe fem døgn 
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 Personalet kan spise sammen med pasientene som en del av miljøterapien, personalet spiser da 
egen mat, følger ikke kostliste slik pasienten gjør. 

 
I fht døgnenhet innleggelser er det viktig å skille på og ha fokus på: 

 Nysyke voksne og unge - har gjerne bedre prognoser enn de som har vært syke lenge 

 Stabilisering og motivering er viktig for de som har vært lenge syke – fokus på 
differensialdiagnostikk, tenke samtidighet 

 Tydelig felles målsetning er viktig – forvern – avklarer om ambisjonene til pasientene er for lave 

 Behandlingen og måltidene må så raskt som mulig ligne på livet som skal leves ute – det er mye 
enklere å spise i en døgnenhet enn hjemme 

 Tre forvern  
o 1)  Samtale med behandler og miljøpersonal 
o 2) Måltid som miljøpersonalet har ansvar for og omvisning og bli kjent i enheten 
o 3) Mål og behandlingsplan – ansvarlig behandler og miljøpersonal 

 
I miljøterapien under opphold: 

 Individuelle vurderinger av hyppigheten av tilsyn 

 Hviletid etter måltidet foregår i fellesmiljøet, fokus på avledende aktiviteter 

 Tilsyn: Vite hvor pasientene er på dagtid – kontaktperson har ansvar for å ha kontakt med 
pasienten gjennom vakten – ellers ikke behov for intervalltilsyn 

 Ekstra tilsyn ved suicidalitet eller oppkast 
 
Rammer for somatisk oppfølging 

 LIS medisinskansvarlig lege sammen med overlege, vurdere behov for å koble på ytterligere 
somatisk kompetanse 

 LIS somatisk status ved innkomst og følge opp somatikken under innleggelsen 

 Miljøpersonalet tar blodprøver - realistisk at dette kan gjennomføres på døgnenheten 

 Faste dager med sjekk av vekt, blodprøver, BT o.l – 1 x per uke – hyppigere ved behov 

 Korttidsinnleggelser på inntil maks 6 uker 

 Varierer med inneliggende noen uker, hjemme i noen uker og inn igjen – kan kanskje bidra til økt 
motivasjon hos pasienten 

 Nysyke – sørge for at de har fått i seg nok næring til at det kognitive kan fungere igjen 
 
Samtaler 

 Her og nå fokus etter måltider – ikke rom for terapeutiske samtaler da dette er tidsrommet 
pasientene er på sitt mest aktiverte 

 Ellers jevnlige samtaler med behandler og miljøpersonell 

 Viktig tema utenom hviletiden – hva skal til for at du klarer å stå i de vanskelige følelsene? 
Ansvarliggjøre pasientene i dette - øvelse 

 
BMI 

 Helthetlig bilde av hvor kognitivt og emosjonelt spiseforstyrret de er ved vurdering av tvang 

 Det pasientene gjør samsvarer ikke alltid med det de viser – hva da? 

 Erfaring med at tvangen utøves på akuttposter – mulig å tenke nytt rundt dette 

 Frivillige innleggelser for pasienter på tvang kan vurderes, det kan skape motivasjon til endring 
hos pasientene 

 
Innetemperatur 

- Helt normal temperatur – ingen spesialtemperatur 
 
Permisjoner 

 Kalles egenmestringstrening – beinhard jobbing hjemme  

 Pasientene har med seg en skriftlig avtale hjem med signaturer 

 Før helg gruppe – planer presenteres for de andre pasientene 

 Etter helg gruppe – evaluering av hvordan det har gått 
 

 Hva fører til utskrivelse, hvor mye slingringsmonn skal tillates, ift avtalen pas har gått med på ved 
innleggelse 

o Dette avklares i forvern: «Hva skjer hvis du ikke følger behandlingsplanen»?  
o Dette tas raskt tak i dersom planen ikke følges. 
o Tenkeuke hjemme – er pasienten motivert for videre behandling? 

 
For overspisingslidelse er det også viktig å etablere måltidsrutiner for å unngå overspisingsepisoder. De har 
ofte nytte av samme behandling som ved bulimi. 
 

Team 2 Pasientforløp 
– revidere inn 
bulimi 

 

Ad reviderte pasforløp side 8: Her må også pas med bulimi komme med. Forslag :"All behandling må og skal 
skje..... av undervekt "og/eller reduksjon av oppkastfrekvens"".  
 
Arbeidet med av innhold og omfang av samhandling med somatikken må komme raskt igang og avklares. 
Dette er spes viktig for de alvorligst syke. 

En person  Dokumentet som er sendt ut til høring er alt for langt. Jeg svarer her etter å ha drøftet med flere andre 
klinikere, som ikke har hatt tid til å se gjennom dokumentet. Vi ønsker som klinikere å være involvert i 
planlegging av driften, men dokumenter av dette volumet krever for mye tid i en klinikers hverdag og dette 
øker dessverre avstanden mellom klinikk og ledelse. 

En person 8 
Organisering  

Dersom man skal ha dagtilbud som et tilbud på vei inn og ut av døgnbehandling, er det kjempeviktig at 
dagtilbud og døgntilbud henger sammen. Ikke bare bør de være på samme sted, men kompetansen må deles, 
opplegget bør være samkjørt, og ansatte bør kanskje jobbe på begge plasser for å få flyt. Per i dag når 
døgnsengene er i DPS og dagtilbudet (som er i samme bygg) står for seg selv, er store deler av kompetansen 
plassert på dagtilbudet, og mitt inntrykk er at kvaliteten på behandling da vil være mye svakere på DPS døgn. 
Vi trenger kontinuitet og samhold mellom dagtilbud og døgn, og gjerne også en rullering av ansatte, som gjør 
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at de ansatte med høyest kompetanse også er innom døgn. Generelt bare tettere samarbeid mellom dagtilbud 
og døgn, at ikke det trenger å være to separate arbeidsplasser som ikke snakker sammen. 
Spesialisert enhet for spiseforstyrrelser, PSA Arendal, høres ut som at det kan ivareta bekymringen over. 
 
Å ha Modum bad som back up for videre henvisning mener jeg ikke holder. De som bor vest i Agder kan da få 
reisevei på opp mot 7 timer. Jeg tenker at vi må kunne få til å ha døgntilbud tilsvarende dette her i Agder. 

En person  Igjenværende personal på Enhet C har lang erfaring i å behandle spiseforstyrrelse. For tiden har  de en pasient 
på 10.5 stillinger. Det kan dermed tyde på at deres tilbud pr. i dag er i etableringsfasen pga manglende 
pasienttilgang. Imidlertid er det ønskelig at erfarne personal  fra Enhet C som har jobbet med spisefortyrrelser 
over tid, kunne hatt undervisning/veiledning for personal på DPS Østre Agder, da personal på denne enheten 
ikke har tilsvarende erfaring. Personal på Enhet C kan også få tilbud om å hospitere på DPS Østre Agder.  
 Pr. i dag er DPS Østre Agder godt bemannet, da enheten har mottatt flere personal fra Enhet C. Det betyr at 
det vil være enkelt å kunne frigjør personal til å delta på undervisning.  
 
Min tanke forøvrig er at pasienter med spiseforstyrrelser er like sammensatte som mennesker som alle andre 
pasienter er. Dermed kan det være fint at de kan bli integrert i en almennpsykiatrisk avd. Det kan bidra til en 
bedre tilfriskningsprosess. 

 

PSA 
To enheter 

 
2 Pasientforløp 
– manglende 
kompetanse 
akutt for 
pasientgruppen, 
uklarhet 
pasienter over 
18 år 
 
5 Kapasitet DPS   
 

 

Kommentarer til funksjonsutredning av organisering og kompetansebehov – Spiseforstyrrelser i KPH. Frist for 
innspill den 12.12.2022. 
 
- Manglende presisering vedrørende pasientene som har behov for tvang/sonding/akuttinnleggelse 
i PSA. Innleggelser i akuttenhet må skje ut ifra bostedsadresse/lokasjon.  
- 4 døgnplasser ved DPS. Går disse på bekostning av nåværende sengeplasser. 
Bekymring vedrørende akuttflyten som vil påvirkes dersom disse plassene går på bekostning av nåværende 
plasser.  
- Når UK flytter til nybygg i Kristiansand, vil det være et lokale ledig i PSA Arendal. Antas at dette tas 
med i beregningen på det som utarbeides nå. Hvilke planer er det for dette? Dette henger sammen 
- Bemanning 1-1? Hvis det da er 4 pas. Så utgjør dette nesten grunnbemanningen til akutt. (5 
personal D/K, 3 personal på natt: 8 senger).  
- «Ved behov kan det utvides til 7 døgnplasser» Ut ifra beleggstallet det siste året så høres dette 
mye ut.   
- Tvangsbehandling i PSA – Det står ikke spesifisert at ABUP skal ta pasientene som er under 18 år. 
Dette ønsker vi at skal presiseres: PSA akutt tar kun pasienter over 18 år.  
-  Faglig nettverk PSA – Henviser til modell på side 51. Hvem inngår i dette faglige nettverket?  
- Uavhengig av færre ordinære sengeplasser på døgnposten så er det høyt press på akutt. Større 
behov for akuttplasser - mulighet for å gjøre om enhet A til 9 sengeplasser (gammelt kontor, nåværende 
samtalerom som ble benyttet til pas.rom under oppussingen).  
-Plassituasjonen henger også sammen med mulighet forbruk av Agderdekkende senger i Kristiansand 

En person 6  Areal  - 
bygningsmasse  

 

Lokaler vil være av stor betydning for å drifte et godt tilbud til pasienter med spiseforstyrrelser, døgn og 
dagpasienter. 
ARA -døgnenhet på Bjorbekk har store lokaler som enkelt kan romme dag - og døgnpasienter. Samtidig ville 
det vært plass til overnatting/"sykehotell" for pasienter med lang reisevei, i samme lokaler, der det også vil 
være døgnbemanning.   
 
Nærhet til DPS poliklinikk og RO-DBT/DBT-EAT-lokaler vil skape rom og muligheter for tett samarbeid på tvers. 

En person 8. organisering - Formuleringer i funksjonsutredningsdokumentet oppleves til tider uklare og lite konkrete. Blant annet er det 
uklart hvor døgnplasser skal være tilnyttet, DPS døgnpost eller spesialisert enhet. (Medpasienter, lokaler).  
Det oppleves utfordrende å komme med høringsinnspill når premissene er vage. 
 
- Etter min mening er samlokalisering svært viktig for å sørge for effektiv og god behandling. En fordel ved å ha 
døgnplasser og dagtilbud i samme enhet, vil være at pasienter (som ofte har utfordringer med nye relasjoner) 
vil trenge kortere tid på relasjonsbygging, da de treffer på samme personal på disse to stedene. 
 
- Slik jeg ser det er det svært viktig å høste erfaringer fra andre steder i landet hvor det er forsøkt å strukturere 
et tilbud til denne pasientgruppen. 

En person  Dagtilbudet. Fint at dette skal være et 5 dagers tilbud, uten helg. Det vil være nødvendig for pasient å ha 
ferdighetstrening hjemme og utforske dette i etterkant.  
Skal dagtilbudet også være kveldsåpent? Det vil være ressurskrevende og dyrt å drifte kveld, spesielt om man 
ikke er sikret mange nok pasienter til enhver tid. Pasienter bør få mulighet til 2 måltider hver dag og dette bør 
begrenses til Frokost/lunsj eller lunsj/middag. det vil avhenge av behov, reisevei og transportmiddel hva 
pasienten velger. Det kan også nevnes at det er svært begrenset med bussmulighet til/fra Bjorbekk, spesielt på 
kveldstid. 

En person 6  Areal  - 
bygningsmasse  

 

Det er ikke mulig å snakke organisering av dette tilbudet uten å snakke om lokaler og ressurser. 
Det må være egnede lokaler, der alt ligger samlet. Dette tenker jeg er viktig for pasientene, men vel så viktig 
for de som skal drifte tilbudet, og for å unngå nettopp fragmentering. Personalet sies å skulle gå mellom døgn 
og dag, derfor er dette helt sentralt. Lokalene må være tilrettelagt for å drifte grupper, måltider, ha 
samtalerom og ha nærhet til behandlere., for god samhandling og godt samarbeid. 
Et samlet fagmiljø, der poliklinikken og "gamle" enhet C, kan utveksle erfaring, ha faglige diskusjoner og øke 
forståelsen for hverandre, er helt sentralt. Dette vil være med på å styrke tilbudet til denne pasientgruppen. 
Jeg er interessert i å høre om poliklinikkens måte å jobbe på, men vil også dele av den kunnskapen jeg besitter. 
Jeg har et håp om godt samarbeid, men opplever det utfordrende med "gammelt grums" som jeg ikke vet hva 
handler om. Her må en ledelse ta tak og være et samlende element. Alle kan ikke gjøre alt, og det ene 
utelukker ikke det andre, men sammen kan vi være gode for denne pasientgruppen. Jeg har stor tro på egen 
kunnskap og det bærende element i behandlingen jeg har vært en del av, samtidig tror jeg at det er flere 
tilnærminger, som sammen eller enkeltvis kan bli bra for de vi møter. 

En person  Det må skje en holdningsendring mellom de forskjellige instanser som behandler pasienter med SF. Viktig at 
en har pasienten i fokus og at det er mange veier til mål. En må ha respekt for hverandres fagforståelse og en 
må rydde bort gamle fordommer, og meninger om hverandre. Bedre flyt og samforståelse vil gi pasienten et 
bedre tilbud. Det vil gi en sunnere måte å jobbe på for fagpersoner i alle instanser som skal jobbe med SF og 
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dermed vil  gi en bedre arbeidshverdag for de som skal stå i jobben over tid, for så gi et bedre fundament for å 
beholde og rekruttere.  
 
Skal pasienten ha samme behandler i poliklinikk, dag og døgn ? Det må være en fordel for pasienten, men da 
må en også sikre via fagteam at behandler ikke er den eneste, men at ansvaret ligger i et fagteam, som kan 
avlaste hverandre, men også sikre at det ikke er personavhengig hvordan behandlingsforløpet blir. 

En person 2 Pasientforløp Disse pasientene fører ofte til splitting og utfordringer i miljøet. Jeg tenker at støttefunksjoner som veiledning 
og høyt faglig fokus på sikres, ellers blir det et dårlig tilbud og en svært krevende enhet å jobbe i.  
Det har vist seg at sykefraværet har vært svært høyt i enhet c (tilgjengelige tall for alle i klinikken)som har 
jobbet med dette over år. Jeg vet ikke om dette er grunnen men man kan anta at å jobbe kun med denne 
pasientgruppen vil kunne være belastende. 

En person  Ideen om sykehotell for dagpasienter som kommer langveis fra er interessant. Dette vil kunne organiseres som 
en type kollektiv eller treningsleilighet for 2-4 pas, som også kan samarbeide om å øve på å holde kostlister og 
tilpasset aktivitet. Det må i så fall ses på evnt behov for tilsyn/vektertjeneste for å sikre "hotellet" 
sikkerhetsmessig. 

En person  
 

Jeg har tro på at dette forslaget kan bli veldig bra. 

En person  Lokaler: ARA døgnenhet på Bjorbekk har gode store lokaler, i direkte nærhet til DPS poliklinikk og deres 
gruppetilbud.  
Dette vil være svært gunstig for dag, døgn og poliklinisk/digital/ambulerende virksomhet for den spesialiserte 
enheten for spiseforstyrrelse. Det vil også være mulighet for overnatting for pasienter med lang reisevei, slik at 
man slipper eksternt "sykehotell" .  
 
Enhet C sine gamle lokaler i dydens vei vil være godt egnet for ARA døgn. De vil være i direkte nærhet til 
Akuttavd A og B, samt avd D.  
De vil kunne ha trygghet i å være påkoblet alarmsystem ved behov for assistanse.  
MAP-kurs og treninger jevnlig vil også gi personalet i ARA trygghet og felles forståelse med de andre enhetene. 
 
Kompetanseplan for miljøpersonal: Kropp og selvfølelse er en fin tilleggskompetanse, men denne er ikke 
studiepoenggivende. Det vil være viktig for miljøpersonalet å få videreutdanning som gir utslag i økt 
lønn/spesialisering. Spesielt siden sørlandet sykehus når krever minst 60 studiepoeng utover grunnutdanning 
for å få spesialspl/vpl lønn og tittel.  
 
RO-DBT og DBT-EAT: det er allerede 4 terapeuter som jobber i dette. Det vil kanskje være fordelaktig og 
mindre sårbart om man utdanner flere innenfor denne retningen. Dette kan tilbys miljøpersonal som ønsker å 
jobbe på denne måten. 

En person  Tenker at ambulante tjenester med veiledning og behandling hjemme hos pasienten vil gi en bedre "spissing" 
og effektivitet i behandlingen, hindre innleggelse og bidra til at pasienten kan opprettholde andre aspekter i 
dagliglivet parallelt med behandlingen. Det vil også bedre mulighetene for veiledning og samhandling med 
aktuelle kommunale tjenester. 
Tenker det er aktuelt å vurdere henvisninger av aktuelle pasienter fra 16 år. 
Tenker det er fornuftig å ha en dagavdeling (man-fre) med fokus på egentrening på kvelder og helger, og at 
døgn/helgebehandling legges til sengeplassene i DPS. Personalet fra dagavdelingen kan eventuelt ha 
arbeidshelger ved døgn for å sikre kompetanse og flyt. 

En person  Tenker det hadde vært nyttig for prosessen vi er i nå hvis det hadde vært mer rullering og veiledning til DSP 
døgn fra flere av de erfarne medarbeidere i 100% stilling ved post C. Opplever at de mest erfarne 
medarbeiderne er igjen på dagtilbudet ved enhet C, og at flere av de sist ansatte medarbeiderne er midlertidig 
ved DPS døgn. Tenker at et samlet fagmiljø er essensielt for oppbyggingen av et nytt behandlingstilbud. Jeg er 
selv på DPS døgn og tror det hadde vært nyttig med kollegaveiledning i denne midlertidigheten i stedet for at 
det kan oppleves som  to helt separate enheter (dagtilbudet og sengene ved døgn) som ikke har noen felles 
møtepunkt og lite kommunikasjon. 

  1. Er det å se på som et reelt dagtilbud til innbyggere i Vestre del av Agder at de må reise 2 timer eller mer til 

et dagtilbud? 

2. Hvordan kan man forklare at dagtilbud skal strekke seg til kl.22? Hva blir da forskjellen på 

dagtilbud/døgntilbud? 

3. Det høres ressursmessig krevende ut å gi to så like tilbud på to forskjellige steder  
 

En person  Sykdommen er som regel et smerteuttrykk for manglende følelsesregulering. Pasienten kan ha opplevd 
traumer, ha personlighetsforstyrrelser og/ eller utviklingsforstyrrelser. Sammen med mangelen på mat, en 
sulten hjerne, kompliseres tilstanden og pasienten opplever sterk ambvivalens. Et sterkt ønske om omsorg og 
ikke ta ansvar pågår samtidig med et stort behov for kontroll. Sulten nummer ut de følelsene man ikke 
håndterer. Pasientene har også ofte behov for å sette seg på siden av samfunnet, gå inn i sin egen virkelighet 
med egne regler. Dette påvirker pasientenes omgivelser i stor grad, også personalet når pasienten er i 
behandling.  
Jeg mener at god behandling i døgnpost og dagpost er at pasienten får spist og at dette er hovedfokus i 
miljøterapien. Maten er medisin nr en, for å få hjernen til å fungere igjen. Pasientens ambvivalens takles best 
ved å ha variable omgivelser med ulike mennesker og ulike sykdommer rundt seg. Et for homogent miljø vil 
støtte kontrollbehovet og holde pasienten fast i behovet for stor forutsigbarhet. Pasientens behov for å gi fra 
seg ansvar møtes best ved å ikke ta fra pasienten ansvar, det være seg ift måltider, egentid, permisjoner osv. 
Et miljøterapitilbud med ulike aktiviteter som alle innlagte kan delta på vil ta den spiseforstyrrede inn i 
felleskapet. Dette forhindre at hun setter  seg på sidelinja.  
Personalet bør heller ikke ha for tett en-til-en kontakt med pasienten. Store samtaler bør overlates til 
behandler, pasienten bør spise sammen med alle de andre pasientene sammen med personalet. Hun bør ikke 
korrigeres ift spiseadferden Ila måltidet. Dette for å ikke ta fra pasienten ansvaret. Pasienten bør ikke få 
spesialmat under innleggelsen og hun bør forsyne seg selv. Hun bør ha permisjoner hver uke for å øve seg 
hjemme på egenhånd. Pasienten bør hele oppholdet støttes i å tro på seg selv og sin egen tilfriskning og evne 
til lære seg følelsesregulering. Hun bør støttes i å delta på normale aktiviteter og ikke sette seg på sidelinjen. 
Personalet må være veldig klar over pasientens ambvivalens ift behandlingen på veien mot tilfriskning og 
selvstendighet. Godene ved et friskt liv må være større enn godene ved sykdommen. Miljøpersonalet kan fort 
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oppleve at pasientens ambvivalens styrer behandlingen i for stor grad og at skam, angst, rigiditet, håpløshet og 
lav energi preger dagene.  
Derfor mener jeg det er viktig  med ærlig dialog personalet seg imellom. 
Behandlingen av spiseforstyrrelse er ikke statisk, den er i utvikling. Behandling som ikke gir resultater må 
endres.  

 

 

2. Risikovurdering 

Under fremkommer de ulike risikoområdene som er blitt identifisert ovenfor, med en 

risikovurdering.   

 

2.1 Oppsummering av risikomomenter spilt inn og vurdering.  

1. Bemanning – bekymring knyttet til antall overleger, antall psykologspesialister, 

sårbarhet ut fra organiseringen som foreligger.  

2. Uklarhet i pasientforløp når det kommer til følgende; kontaktlege, komorbiditet, 

skreddersøm opp mot pasientens symptombilde (tilpasninger av metodikk), 

pårørendearbeid, akuttenhetens rolle og innleggelse lokalt DPS. 

3. Kompetanse mangler, både miljøpersonell, ABUP døgn, og behandlere generelt.  

4. Integrerte og sømløse tjenester – samhandling og kompetanseheving hos ARA, 

overganger da enkelte fagmiljøer mangler kompetanse  

5. Kapasitet ved DPS som spesialisert enhet.  

6. Areal – ikke tilpasset slik det er lokalisert i dag ved DPS Østre Agder.  

7. Ivaretakelse av somatiske forhold – geografisk plassering utenfor somatiske sykehuset 

i Arendal  

8. Organisering 

a. uklart beskrevet om døgnenheten skal være en del av DPS døgn, ev en egen 

enhet. Organisert med døgn som del av DPS og poliklinikk som del av DPS, 

risiko for fragmentering.  

b. Uklar rolle for lokalt DPS.  

2.1.1Risikovurdering 

Svært stor 

sannsynlighet 

  
    

Stor 

sannsynlighet 

  
 

5, 8a/8b 3 
 

Moderat 

sannsynlighet 

  6 2 1 
 

Liten 

sannsynlighet 

   4 7 
 

Meget liten 

sannsynlighet  

    
  

  Ubetydelig 

konsekvens 

Lav 

konsekvens 

Moderat 

konsekvens 

Alvorlig 

konsekvens 

Svært 

alvorlig 

konsekvens  
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2.2 Risikoreduserende tiltak 

 Bemanning er sentralt og viktig for å redusere sårbarheten til tilbudet. Som tiltak 

utover det som fremkommer i rapporten anbefales det en ved etablering gjennomgår 

organiseringen og ser på mulighet for å etablere samarbeid mellom to overleger, 

samlet 100% stilling, for å redusere sårbarheten, jf. anbefaling fra fagmiljøet. En bør 

sammen med fagforeningene jobbe med å tilstrebe LiS til tilbudet (1).  

 Pasientforløpet revideres – følgende spesifiseres i tråd med innspill fra fagmiljøet (2, 

8b) 

o Skreddersøm/tilpasset behandling innebærer at behandlingen vil kunne 

omfatte også inklusjon av andre terapeutisk tilnærminger der pasienten har 

komorbid tilstand, eller der pasienten ikke profiterer på anbefalt 1. eller 2, jmf. 

modell i funksjonsutredningen som viser til «Generell psykoterapi/fokusert 

psykodynamisk terapi»  

o Tydeliggjøre også kompetansekrav til døgnenhetene og miljøterapi.  

o Inkludere og tydeliggjøre pårørendearbeid.  

o Spesifisere og tydeliggjøre i tråd med innspill fra fagmiljøet at innleggelse ved 

lokalt DPS vil være aktuelt der BMI ikke er i tråd med kravet for innleggelse ved 

spesialisert enhet for spiseforstyrrelser, spiseforstyrrelsen ikke er 

hovedproblematikk og/eller pasienten ikke har behov for tett måltidsstøtte 

som stiller bemanningsmessig krav utover hva en lokal DPS kan tilby.  

o Spesifisere og tydeliggjøre i pasientforløpet akuttenhetenes rolle. Tilbudet i 

akuttenheter voksen, skal som hovedregel kun benyttes i en akuttfase og i en 

så kort periode som det påkreves, gitt kravet om faglig forsvarlighet.  

 Kompetansehevingsplan konkretiseres i større grad til å også omfatte miljøpersonalet 

og sikre kunnskap og kompetanse innen både CBT-ED og RO-DBT/DBT-eat og 

miljøterapi generelt for miljøpersonalet. Kompetansehevingstiltak vil initieres (3).  

 Inkludere kompetansehevingstiltak også ved ARA (4) 

 Kapasiteten er vurdert i en samlet styringsgruppe og vurdert som tilstrekkelig. For å 

redusere sårbarhet vil belegg overvåkes over tid. En vil stille 2 døgnplasser i beredskap 

som «sykehushotellsenger». Dette vil styrke tilgangen til dagtilbudet for pasienter 

lengst vest i fylket, kombinert med økt tilgang, ved behov. Døgnplassene opprettes i 

tillegg til DPS Østre Agder sin døgnenhet og kapasitet som er per i dag (5).  

 Areal er ikke tematisert i utredningen som foreligger. I funksjonsutredningens høring 

har det fremkommet flere tilbakemeldinger om arealmuligheter på Bjorbekk, ved 

andre lokaler og også løsningsforslag lokalt. Det anbefales å gjøre en utredning av bruk 

av arealer tilhørende ARA avrusning p.t. (6).  

 Ang. ivaretakelse av somatiske forhold, har en gjennomgått avstand og vurdert 

responstid AMK til Bjorbekk fra SSA. Videre er det erfaring fra DPS Østre Agder å 

gjennomføre somatisk utredning med blodprøver av pasienter som er innlagt. Tiltak 

for å redusere risiko omfatter følgende (7): 

o Kompetanseheving – somatikk ved spiseforstyrrelser lege, sykepleiere og 

psykologer 

o Etablere samarbeid med somatikken, tydeligere formalisert i pasientforløpet 

o Beredskapsplan for håndtering av eventuelle somatiske forhold 

 Organisering av tilbudet ved DPS Østre Agder. Det foreligger få tilbakemeldinger 

knyttet til faktisk risiko. De som foreligger er risikomomenter knyttet til en 

fragmentering, dersom en ikke organiserer enheten samlet med døgn, dag og 
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poliklinikk i en og samme enhet. Som et risikoreduserende tiltak anbefales det at det 

tydeliggjøres at det etableres en ledelse, og en enhet jf. utredningsrapporten. Enheten 

vil ha ansvar for døgn, dag og poliklinikk. Organisering og drift av de respektive 

tilbudene til pasientene, utformes i samarbeid med andre enheter ved DPS Østre 

Agder for slik å sikre mest mulig effektiv kapasitet og ressursutnyttelse. Enheten kan 

koordinere drift med andre enheter dersom dette bidrar til bedre bemanning, redusert 

sårbarhet i tilgang til f.eks. legeressurs (8a), jf. risiko 1 – bemanning.  

2.2.1Risikovurdering etter tiltak 

 

Svært stor 

sannsynlighet 

  
    

Stor 

sannsynlighet 

     
 

Moderat 

sannsynlighet 

     
 

Liten 

sannsynlighet 

  2, 8a 1, 6 7 
 

Meget liten 

sannsynlighet  

   3, 4, 5, 8b 
  

  Ubetydelig 

konsekvens 

Lav 

konsekvens 

Moderat 

konsekvens 

Alvorlig 

konsekvens 

Svært 

alvorlig 

konsekvens  

 

Innstilling utformes med bakgrunn i funksjonsutredningens anbefaling med inklusjon av 

risikoreduserende tiltak jf. høringssvar.  


