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Utredning organisering og kompetanse – spiseforstyrrelser KPH 

 

Beskrivelse av saken: 

 
 Klinikkdirektør støtter arbeidsgruppens anbefaling om å etablere en spesialiserte enheten for 

spiseforstyrrelser ved DPS Østre Agder. Enheten vil ha ansvar for;  

- døgn,  

- dag og  

- poliklinikk.  
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Organisering og drift av de respektive tilbudene til pasientene, utformes i samarbeid med de resterende 

enhetene ved DPS Østre Agder. Enheten kan koordinere drift med andre enheter dersom dette bidrar til bedre 

bemanning, spesielt redusert sårbarhet i tilgang til legeressurs.  

 

Enheten skal ha et agderdekkende ansvar og inneholde 4 døgnplasser med femdøgnstilbud og 6 dagplasser. 

Det innføres en hovedregel om maks liggetid, 12 uker, ved enheten. For å utvikle tjenestetilbudet i tråd med 

Stortingets føringer ang. døgnplasser, og for å sikre likeverdig pasienttilbud for alle pasienter på Agder, vil 

det i tillegg opprettes to døgnplasser som «hotellsenger» ved DPS Østre Agder. «Hotellsengene» er 

forbeholdt pasienter med lengre reisevei som skal ha behandling ved dagtilbudet. En spesialisert enhet for 

spiseforstyrrelser, kommer i tillegg til allerede etablerte enheter ved DPS Østre Agder. DPS Østre Agder har 

i utgangspunktet 16 døgnplasser og 2 brukerstyrte senger. Ved ansvar for enhet for spiseforstyrrelser, vil 

avdelingen ytterligere styrkes med 4 døgnplasser, 2 hotellsenger og 6 dagplasser.  

 

Døgnplassene ved den spesialiserte enheten, skal benyttes der hvor regulær døgnbehandling i DPS ikke fører 

frem, jf. pasientforløp. Disse døgnplassene anbefales søkt godkjent for tvungent psykisk helsevern, men er 

ikke tenkt brukt der det er behov for tvangsernæring (§4-4) eller låste dører. Ved behov for tvungent psykisk 

helsevern med låste dører, tvangsernæring eller der hvor den somatiske tilstanden krever umiddelbar nærhet 

til somatikk, vil innleggelser skje ved Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) i Kristiansand eller Arendal. Det 

vil tilstrebes at behandling til enhver tid gis på laveste effektive omsorgsnivå.  

 

Senteret skal ha kompetanse innenfor CBT-ED og RO-DBT/DBT-eat. Annen kompetanse vil også kunne 

være relevant, men er ikke et krav til enheten.  

 

Det skal etableres det faglig nettverk i klinikken. Den spesialiserte enheten skal koordinere nettverket for 

fagpersoner i klinikken med minimum to representanter fra hvert DPS, ABUP og PSA. Nettverket skal møtes 

minimum seks ganger pr år.  

 

Innenfor Avdeling for barn og unges psykiske helse vil tilbudet organiseres på tilnærmet samme måte med 

poliklinisk-, ambulant- og dagbehandling, om enn ikke i en egen enhet. Ved behov for innleggelser, vil dette 

skje ved Ungdomsklinikken fremtidige Abup døgn. Dette gjelder både ved innleggelse frivillig og ved 

innleggelse etter tvungen psykisk helsevern. Den spesialiserte enheten for spiseforstyrrelser ved DPS Østre 

Agder, kan tilby behandling for pasienter ned til 16 års alder, dersom andre tilbud i ABUP har vært prøvd og 

ikke ført frem. Hovedregelen er at barn og unge skal få sitt tilbud i ABUP. 

 

Organiseringen er illustrert i figuren under: 

 

 
 

 

 

De fleste pasienter med spiseforstyrrelser skal ha et behandlerteam. Unntak er hovedsakelig der pasienten har 

en mindre alvorlig tilstand. Flertallet i pasientgruppen vil ha krav på kontaktlege/kontaktpsykolog 
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(spesialisthelsetjenesteloven 2-5c), og ev. koordinator (jf spesialisthelsetjenesten 2-5a). Der ansvarlig 

behandler ikke er lege, skal behandlerteam ved aktuell enhet/avdeling, sikre involvering av lege i teamet.  

 

Pasientens kontaktlege/kontaktpsykolog og/eller koordinator, vil inngå i behandlerteam dersom pasienten 

mottar dagtilbud/døgnbehandling ved spesialisert enhet for spiseforstyrrelser. Kontaktlege/ koordinator skal 

til enhver tid være på det laveste effektive omsorgsnivå, som følge av behov for kontinuitet. 
 

Partene er enige om følgende:  

 

Partene er enige i klinikkdirektørens innstilling om å etablere en spesialisert enhet for 

spiseforstyrrelser ved DPS Østre Agder med ansvar for et døgn- og dagtilbud, samt poliklinikk, i 

tråd med sakens vedlegg, under forutsetning av at arbeidsgiver jobber videre med risikoområdene 

beskrevet under arbeidstakerorganisasjonenes bemerkninger.  

 

Arbeidstakerorganisasjonene hadde følgende å bemerke:  

 

KTV KPH NSF mente involveringen har vært god. Han var usikker på hvordan samlingen av 

fagmiljøene blir når de samtidig spres på 4 ulike DPSer ettersom erfaring viser at avstand kan være 

utfordrende. En risiko med organiseringen er at enheten mister eierforholdet til pasientene.  

 

FTV Dnlf OF viste til at legeforeningen tidligere har spilt inn at de er bekymret for bemanningen. 

De noterer seg at det vil bli to 50 % legestillinger, men OF er likevel bekymret for at tilbudet vil bli 

fragmentert. De stilte spørsmål ved at arbeidsgiver i Listersaken ønsker å samle tilbudet for å styrke 

fagmiljøet samtidig som arbeidsgiver i dette tilfellet vil splitte opp. FTV Dnlf OF mente at tilbudet 

burde samles på en enhet og økes til to overlegestillinger og to LIS-stillinger.  

 

KTV KPH Fagforbundet ga tilbakemelding om at det har vært god involvering etter at de 

tillitsvalgte har tatt opp ting med klinikkdirektøren underveis. De støttet FTV Dnlf OFs innspill. De 

mente at planen for kompetanseheving er god, men var opptatt av at den må gjelde alle involverte 

yrkesgrupper.  

 

KTV KPH Dnlf YLF støttet det som er sagt og uttrykte bekymring omkring LIS-legene i 

tjenestetilbudet. I saksgrunnlaget er det endret fra at det skal være en LIS-lege til at det skal 

forsøkes å få til en LIS-lege. Hun ønsket at det skal være et attraktivt sted å være for LIS, men tror 

det kan være vanskelig med tanke på LIS-situasjonen i SSA med få LIS.  

 

FTV Fagforbundet var enig i at det har vært en god prosess så langt og mente at det er positivt at 

brukere har fått komme med innspill. Hun ønsket å vite hva arbeidsgiver tenker vedrørende 

evaluering av endringene og minnet om at det er ekstra viktig med en grundig evaluering hvis 

arbeidsgiver går for å spre lokaliseringen. De ba om at det blir laget en god plan for evaluering og 

sette av en tidsramme for det og at kompetanse og fagmiljø må være en del av evalueringen.  

 

FTV Dnlf OF viste til at Innlandet har gjort det motsatte og samlet kompetansen på samme 

fagområde. Hun lurte på hvordan arbeidsgiver har kommet frem til at nærhet og desentraliseringen 

er viktigere enn å få en samlet fagkompetanse og et helhetlig team. Hun mente at den faglige 

ensomheten som gjorde at det opprinnelige tilbudet ikke fungerte og stilte spørsmål ved hvorfor det 

gjøres igjen og i større grad.  

 

Arbeidsgivers bemerkninger og konklusjon:  

 

Arbeidsgiver takket for innspillene. Arbeidsgiver var enig i at et større, samlokalisert fagmiljø ville 

gitt et mer robust tjenestetilbud. Utfordringen som hindrer en slik løsning er at flesteparten av 

pasientene får langvarig poliklinisk oppfølging. SSHF er derfor avhengig av å bygge opp tilbudet 

etter DPSenes modell som innebærer nærhet til der pasientene bor. Det gjør at det blir utfordrende å 
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skape et robust tilbud for en så liten pasientgruppe som også er i nærheten av deres bosted. 

Arbeidsgiver har derfor foreslått en nettverksmodell og et kompetansesenter ved PDS Østre Agder. 

Størrelsen på den spesialiserte enheten blir mindre enn om all behandling hadde vært sentralisert ett 

sted. For å både oppnå tilgjengelighet for denne type behandling nær der den enkelte bor og 

samtidig skape et spesialisert tilbud, er arbeidsgivers vurdering at dette er den beste løsningen. 

Samtidig anerkjenner arbeidsgiver at de må jobbe spesielt med områdene de tillitsvalgte nevner; 

nettverk som støtter hverandre, faglig utvikling og kollegium selv med avstand. En viktig oppgave 

vil være å sikre en målrettet kompetanseheving for alle som skal jobbe med denne pasientgruppen.  

 

Arbeidsgiver vil også utforske hvilket handlingsrom som finnes knyttet til LIS-løpet. SSHF har 

behov for at så mange LIS som mulig får jobbet med fagfeltet for å bli trygge på området som 

overleger. Samtidig er det viktig at det er i overensstemmelse med LIS-løpet og ikke fører til 

forsinkelser. Arbeidsgiver vil gå gjennom dette med utdanningskomiteene.  

 

Hvis man ser saken fra pasientgruppens ståsted så vil tett og hyppig behandling og å unngå lang 

reisevei være i deres favør. To behandlingstilbud samles i Østre Agder og det lages et system som 

skal sikre at det er kompetanse på alle DPSene for å behandle denne pasientgruppen. Fagmiljøet 

argumenterer for å samle all kompetansen på ett sted, men majoriteten av pasientgruppen får et 

poliklinisk tilbud og det er innenfor spesialisthelsetjenestens ansvar å gi et poliklinisk tilbud til de 

der de bor. Ved behandling eksempelvis 1-2 ganger i uken blir det for lite tilgjengelighet med ett 

samlet senter i Agder.  

 

Arbeidsgiver vil foreslå en evaluering av tilbudet etter 18-24 mnd. der også kompetanse inngår i 

evalueringen.  

 

Saken vil legges frem for beslutning i styret 19. januar. Arbeidsgiver bekreftet at innspillene vil 

vurderes i forbindelse med styresaken. Dersom det gjøres vesentlige endringer i sakspapirene i 

forkant av styremøtet vil saken på nytt bli tatt opp til drøfting med de tillitsvalgte.    

 


