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!
!

Forord !
DPS Strømme døgnenhet har i dag 26 sengeplasser. Siden oppstart av tilbudet med 

egenstyrte innleggelser i 2011 har 3 senger vært øremerket dette formålet. Nå, etter 3 års 

drift, ønsker avdelingen å se i hvilken grad dette tilbudet oppleves hensiktsmessig og 

hvordan både brukere av tilbudet, personalet ved døgnenheten og behandlerne opplever 

ordningen. Undersøkelsen er gjennomført ved bruk av bl.a. gruppefokusintervjuer og 

kvantitative tall hentet fra DIPS. Målet er at dette skal gi oss et bilde på hvem som 

benytter seg av tilbudet og hvordan tilbudet om egenstyrte innleggelser fungerer/

oppleves av de involverte parter. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Kristiansand  08.09.2014 !!!

_________________________ 
Henrik von Kirchbach 

Enhetsleder 
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!!
1. Sammendrag 

Målet med denne evalueringen har vært å finne ut hvem som benytter seg av ordningen 

med egenstyrte senger og hvordan de impliserte parter, altså pasienten, miljøpersonalet 

og oppfølgingsansvarlige/ henvisere opplever tilbudet. Med oppfølgingsansvarlige/ 

henvisere menes den personen som står oppført som ansvarlig for oppfølging av 

pasienten ved inngåelse av avtale om egenstyrt innleggelse, for eksempel poliklinisk 

behandler eller fastlege.  

-     Eksisterer det en følelse av økt egenmestring ved dette tilbudet?  

- Føler man seg respektert og godt mottatt når man benytter seg av denne type 

innleggelse?  

- Er det vanskelig å få plass når man vurderer et behov for innleggelse?  

- Klarer pasientene å vurdere i tilstrekkelig grad, og før det er for sent, når det er 

hensiktsmessig å legge seg inn?  

I tillegg har vi sett på kvantitative data hentet fra DIPS.  

!
I samtale med pasientene kommer det klart fram at alle opplever å bli møtt med respekt 

og omsorg når de henvender seg med ønske om egenstyrt innleggelse. Noen 

misforståelser har forekommet, men de er nå rettet opp av personalet som håndterer de 

egenstyrte innleggelsene. Personalet og oppfølgingsansvarlige opplever også at 

pasientene tas imot på en god måte. 

!
Pasientene gir et bilde av at de i stor grad føler det er greit å ta egne avgjørelser om 

behov for innleggelse. De fleste mener personalet stoler på de avgjørelsene som tas, 

men enkelte har opplevd å bli spurt om å være innlagt lengre enn hva vedkommende 

hadde planlagt, da vedkommende ble vurdert av personalet å være i behov for alle 5 

dagene. Dette ble av en annen informant betraktet som ekstra omsorg og ble derfor ikke 

opplevd som negativt. Personalet sitter med en generell opplevelse av at pasientene er 

gode på å vurdere egne behov og ta avgjørelser i forhold til innleggelse. Det har 

forekommet at de har opplevd at pasienten er for dårlig til å nyttiggjøre seg et opphold 
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via egenstyrt innleggelse. Dette er noe enkelte oppfølgingsansvarlige kan bekrefte ved å 

kjenne til pasienter som ”vegrer” seg for å legge seg inn, eller ikke ønsker å ”være til 

bry”. Da kan det hende at de etter hvert blir for dårlige til at en egenstyrt innleggelse 

blir hensiktsmessig med de rammene denne type innleggelse har. 

!
At tilbudet om egenstyrt innleggelse har økt tilgjengeligheten er alle informantene stort 

sett enig i. Det oppleves ikke vanskelig å legge seg inn, det er som regel alltid en seng 

ledig. Noen benytter seg svært sjeldent av tilbudet, men er klar på at vissheten om at det 

er mulig å legge seg inn dersom behovet melder seg oppleves som en stor trygghet. 

Personalet opplever også sjeldent at det er fullt på de egenstyrte sengene, og at man i 

verste fall har måttet vente et par dager på å få plass. Blant de oppfølgingsansvarlige ble 

det beskrevet at ordningen øker tilgjengeligheten og faktisk reduserer behovet. 

!
Alt tyder på at det å gi pasienten ansvar over egen situasjon, vurdere innleggelse etter 

eget initiativ og ikke kun overlate dette til behandleren, er med på å gi en opplevelse av 

økt egenmestring. Dette bekrefter de oppfølgingsansvarlige og mener ansvar over egen 

situasjon er en vesentlig faktor til opplevelse av egenmestring. Egenmestringen kommer 

til uttrykk på flere måter, for eksempel ved at èn av informantene tør gå mer inn i 

vanskelige tema i sin polikliniske behandling, vel vitende om at vedkommende har 

anledning til å legge seg inn i 5 dager dersom det blir for vanskelig i ettertid. Tryggheten 

som genereres ved en slik avtale virker å være en fellesbetegnelse hos pasientene. 

!
Interessante tall hentet fra DIPS (gjelder pasienter med avtale om egenstyrt innleggelse i 

måleperioden, se punkt 3 Metode) 

• 49% av pasientene med tilbud om egenstyrte innleggelser bor i Kristiansand. 

• 81% av pasientene er kvinner. 

• Alderen på pasientene med denne avtalen fordeler seg jevnt mellom 30-60 år. 

• 55% blir liggende i 5 døgn, mens resten velger å skrive seg ut før det. 

• Spesialisthelsetjenesten, med poliklinisk behandler i eget DPS, står for 75% av 

henvisningene med ønske om egenstyrte innleggelser. 

• PTSD og depresjon utgjør hhv 30% og 20% av diagnosene til de som har tilbud 

om ordningen. 
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• Antall innleggelser i PSA (akuttenhetene 6.1 og 6.2, psykiatrisk avdeling) er 

redusert med 54% 

• 47% av pasientene i målgruppen som hadde ordningen hadde færre innleggelser 

i PSA etter at de fikk ordningen, i DPS var tallet 72% (ordinære innleggelser) 

• Antall (ordinære) innleggelser ved DPS’et er redusert med 68% 

• I antall liggedøgn utgjør dette en reduksjon i PSA og ved DPS’et på hhv. 41% og 

63% 

• Til sammen er det 43 pasienter som har, eller har hatt, tilbud om denne 

ordningen siden oppstart i 2011.  

!
81% av pasientene er kvinner, og tallene viser at det er like mange i aldersgruppen  

30-39 som i 40-49 og 50-59.  

!
Det viser seg, ikke uventet, at det er spesialisthelsetjenesten som står for flest 

henvisninger, med poliklinisk behandler i eget DPS og poliklinisk behandler i annen 

avdeling i KPH med de aller fleste henvisningene. 

!
PTSD og depresjon er sterkt representert av diagnoser hos pasienter med tilbudet, 

etterfulgt av bipolar lidelse, schizofreni, ustabil personlighetsforstyrrelse og dystymi. 

!
!!!!!!!!!!!!!!
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!
2.Innledning 

Da tilbudet om egenstyrte innleggelser ble innført på døgnenheten i mars 2011 var 

tanken at dette tilbudet hadde to hensikter , et pasientperspektiv og et driftsperspektiv. 1

Ut fra et pasientperspektiv ønsker man å gi en utvalgt gruppe pasienter større 

innflytelse, ansvar og medbestemmelse over egen livssituasjon, ved at de selv kan ta 

initiativ til kortere innleggelser i perioder med forverring av sin psykiske lidelse. Dette 

var også i tråd med nasjonale føringer, bl.a. i oppdragsdokument 2010  til Helse Sør-Øst 2

RHF, hvor det fremgår at brukermedvirkning skal være det bærende prinsippet i 

organisering av det psykiske helsevernet. Det spesifiseres at: 

  
Helse Sør-Øst RHF skal sørge for at gode erfaringer fra brukerbaserte tiltak 
kommer til anvendelse ved alle DPS, jf. relevante erfaringer fra prosjektene 
«Brukerorienterte alternativer til tvang» (SINTEF 2008) og «Brukerstyrte  

plasser» (Jæren DPS) mv. (s. 13). !
Fra et driftsperspektiv er tanken at en slik ordning vil kunne bidra til en mer 

hensiktsmessig bruk av sengeplassene på døgnenheten. 

!
Ordningen med egenstyrte innleggelser er et tilbud for pasienter fra 

opptaksområdet til både DPS Strømme og DPS Solvang. Tilbudet er primært 

rettet mot pasienter med et symptombilde som er preget av flere og/eller hyppige 

innleggelser bak seg (både i DPS og PSA), og som vurderes å være i behov av 

døgnopphold som et supplement til annen poliklinisk oppfølging1. Innleggelsene 

på PSA har ofte bært preg av å være uhensiktsmessige. 

!
Antall innleggelser/liggedøgn er i seg selv ingen indikator på hvorvidt avtalen er en 

suksess eller ikke, ettersom flere tilbakemeldinger tyder på at vissheten om at man kan 

 ”Informasjon vedrørende egenstyrte innleggelser ved DPS Strømme” (dokument-id: II.KPH.DPST.2.1- 11)1

 http://www.regjeringen.no/upload/HOD/SHA/Oppdragsdokument_2010/Oppdragsdokument%20Helse%20Sor%20-2

%20ost.pdf 

http://www.regjeringen.no/upload/HOD/SHA/Oppdragsdokument_2010/Oppdragsdokument%2520Helse%2520Sor%2520-%2520ost.pdf
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legge seg inn ved behov, er motivasjon nok i seg selv til å ”stå i det” lengre enn om man 

ikke hadde hatt avtalen.  

!!
”Jeg tør mer å gå inn i vanskelige tema i terapi, siden jeg vet at jeg kan legge meg inn 

hvis jeg blir dårlig når jeg går inn på de vanskelige tingene”. 
Andre vil i større grad benytte seg av avtalen for å imøtekomme behovet for en 

”timeout” før symptomene og den psykiske helsen blir så dårlig at det ender med 

tvangsinnleggelse eller behov for en mer permanent endring av omsorgsbehov.  

!
”Jeg har mange flere innleggelser nå, men hadde ikke vært i live hvis ikke jeg hadde 
ordningen med egenstyrt. Hadde jeg ikke kunne benytte disse innleggelsene når jeg 

hadde behov, hadde jeg trengt omsorgsbolig”. !
På denne måten ser vi at det ikke blir en suksessfaktor hvorvidt en pasient har benyttet 

seg av tilbudet om egenstyrt innleggelse eller ikke, men at man må snakke med 

pasientene, behandlerne og miljøpersonalet for å høre hvordan de opplever tilbudet.  

På den måten kan vi lettere forstå hvorvidt tilbudet om egenstyrte innleggelser fungerer 

i tråd med hensiktene. 
!
Man håper derfor med denne evalueringen/rapporten å finne ut i hvilken grad ordningen 

med egenstyrte innleggelser faktisk har bidratt til økt innflytelse, ansvar og 

medbestemmelse over egen livssituasjon for den gruppen pasienter som har/ har hatt 

tilbudet. Det er også hentet ut kliniske produktivitetstall fra DIPS som gir oss en 

oversikt over hvordan sengene er blitt brukt.  

!
Foruten informantene ønsker vi å takke psykologspesialist Kenneth Lindberget, som har 

ledet fokusgruppemøtene, og sekretær Jorunn Aabel Viksnes som har transkribert 

intervjuene, for den jobben de har lagt ned i arbeidet med å intervjue både pasienter og 

personalet ved døgnenheten. I tillegg en stor takk til administrasjonskonsulent Siri 

Øvland for stor hjelp med å hente/ bearbeide data fra DIPS. Samtidig fortjener 

personalet, som hver dag forvalter ordningen med egenstyrte innleggelser på en 

fremragende måte, ros for den jobben de gjør! De spiller en avgjørende rolle for 

hvordan pasientene opplever å ha tilbud om en slik ordning her ved DPS Strømme. 
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Pårørende til pasienter med ordningen egenstyrt innleggelse er ikke intervjuet eller 

kartlagt i denne evalueringen. 

Vi har heller ikke innhentet systematiske tilbakemeldinger fra kommunene i 

opptaksområdet, men på de regelmessige dialogmøtene er tilbakemeldingene fra 

kommunene klart positive til denne ordningen. 
!
3. Metode 

Som en avgrensning, og for lettere å kunne sammenlikne kvantitative data, har vi i 

denne evalueringen valgt å ta utgangspunkt i pasienter som har/har hatt tilbud om 

egenstyrt innleggelse i minst 1 år ved utgangen av februar 2014. På den måten vil man 

kunne sammenlikne i hvilken grad denne gruppen har hatt behov for innleggelser 1 år 

før og 1 år etter inngåelse av avtale om egenstyrt innleggelse.  

Det viste seg å være 43 pasienter som har eller har hatt tilbud om egenstyrt innleggelse i 

denne 3 års perioden. Når det gjelder pasienter som er med i den kvantitative delen av 

evalueringen er antallet 32. Alle 43 fikk en invitasjon om å delta på et 

fokusgruppeintervju som ble avviklet på Hotel Norge 20. mai 2014 . På samme måte 3

deltok personalet på et tilsvarende fokusgruppeintervju 27. mai 2014 hvor, i tillegg til 

miljøpersonalet, også både enhetens legespesialist og psykolog deltok for å ivareta 

stemmene til behandlerne på enheten. 

!
Som metode for gjennomføring av evalueringen valgte vi å bruke fokusgruppeintervju 

når vi snakket med brukerne av tilbudet samt med personalet ved døgnenheten. Til å 

hjelpe oss med gjennomføringen av disse intervjuene fikk vi hjelp av psykologspesialist 

Kenneth Lindberget og Jorunn Aabel Viksnes, som begge er tilknyttet poliklinikken på 

DPS Strømme og av den grunn relativt ukjente for pasientene (informantene). 

!
I tillegg gikk det ut en invitasjon  til samtlige av behandlerne som stod registrert som 4

oppfølgingsansvarlig for èn eller flere av pasientene med tilbud om egenstyrt 

 Invitasjonen ligger som vedlegg til slutt i evalueringen.3

 Invitasjonen ligger som vedlegg til slutt i evalueringen.4
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innleggelse. Disse ble bedt om å svare skriftlig på de samme spørsmålene som både 

pasientene og personalet gjennomgikk i fokusgruppeintervjuene. 

!
!
!
!
!
!
Ved siden av de kliniske produktivitetstallene som vi hentet fra DIPS, ønsket vi å spørre 

informantene konkret rundt følgende tema : 5

!
1. Opplever du å bli overprøvd ved ønske om innleggelse? 

2. Opplever du at det er greit å ta egne avgjørelser og vurderinger, og stoler 

personalet på disse vurderingene? 

3. Opplever du at det er en økt tilgjengelighet på innleggelser? 

4. Opplever du en økt egenmestring? 

!

 Metode inspirert fra rapporten brukerstyrte innleggelse ved DPS Tromsø  5

http://www.unn.no/getfile.php/UNN%20INTER/Enhet/Allmennpsykiatri_web/PSTK/10.10.%20Rapport
%20brukerstyrte%20innleggelser.pdf 

http://www.unn.no/getfile.php/UNN%2520INTER/Enhet/Allmennpsykiatri_web/PSTK/10.10.%2520Rapport%2520brukerstyrte%2520innleggelser.pdf
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!
4. Kliniske produktivitetstall/kvantitative data (hentet 
fra DIPS) 

!

!  
Figur 1 Hvor mange dager valgte pasientene å være innlagt? 

!!
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!  
Figur 2 Hvilke diagnoser har pasientene? 

!!!!

!  
Figur 3 Hvordan er fordelingen mellom kvinner og menn? 

!!!
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!  
Figur 4 I hvilken kommune tilhører pasientene? Befolkningstall pr. 01.01.14 i parentes 

!!!!!

!  
Figur 5 Befolkningstall i opptaksområdet 
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!!!!

!  
Figur 6 Hvem henviser til avtale om egenstyrte innleggelser? 

!!!!!!!
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!  
Figur 7 Hvor gamle er pasientene? 

!!!!!

!  
Figur 8 Tilbakemeldingser fra behandlere/ henvisere 

!!!!!!
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!

!  
Figur 9 Hvor mange egenstyrte innleggelser og liggedøgn har pasientene benyttet i måleperioden? Man har 
mulighet for inntil 5 liggedøgn pr. egenstyrt innleggelse. 

!!

!  
Figur 10 Hvordan er antall innleggelser endret etter pasientene fikk avtale om ordningen? 

 !!!!
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!  
Figur 11 Hvordan har antall liggedøgn i PSA endret seg? 

!!!!

!  
Figur 12 Hvordan har antall liggedøgn (ordinære innleggelser) ved DPS'et endret seg? 

!!!!!
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Fig.13 Beleggsprosenten de første 6 månedene i år (2014). Denne anses å være representativ for hele 
evalueringsperioden !
Gjennomsnittlig beleggsprosent: 49,6 !
Tabell over pasientenes innleggelser/ liggedøgn i PSA og DPS i måleperioden ligger 
som vedlegg 7.1. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Antall liggedøgn 100% 93 84 93 90 93 90

Antall liggedøgn 37 44 50 30 69 40

Beleggsprosent 39,78 52,38 53,76 33,33 74,19 44,44
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!
5. Fokusgruppeintervjuene 

5.1. Med brukere av avtalen 
!
Leder for fokusgruppemøtet: Psykologspesialist Kenneth Lindberget 
Referent:    Sekretær Jorunn Aabel Viksnes 
Informanter:   7 stk.  (20%)  
Sted:    Hotel Norge 
Tidspunkt:   20. mai 2014 !
Presentasjonen av fokusgruppeintervjuene inneholder et kort sammendrag.  
Svarene fra informantene er deretter gjengitt uredigert fra referenten. !!
Spørsmål 1: Opplever du å bli overprøvd ved ønske om innleggelse? 
  
Kort sammendrag 

Informantene gir samlet sett positiv tilbakemelding på dette spørsmålet. Èn informant 

har èn dårlig erfaring da hun følte hun fikk kritiske spørsmål da hun ringte, men ellers er 

alle enige i at de blir godt tatt imot når de ringer og spør om ledig seng. De føler ikke 

det stilles kritiske spørsmål men blir møtt på en grei måte. Flere av informantene 

forteller dog om episoder der de er blitt bedt om å ringe tilbake etter 08.00 dersom de 

har ringt på natta. 

!
Inf.1:  

Er veldig glad for egenstyrt innleggelse. Har vært innom Eg og Hesland flere ganger 

tidligere, men ikke etter at hun fikk egenstyrt. Er veldig glad for at hun nå bare kan ta en 

tlf. til Strømme og høre om det er plass og dersom det er plass, er det bare å pakke litt, 

ta en taxi og reise inn. Det stilles ingen spørsmål og hun føler hun blir tatt på alvor.  

Men hun har opplevd å få beskjed om å vente til morgenen med å komme, at hun ikke 

kan komme på nattestid. I kontrakten med egenstyrt står det visstnok at pasienten skal 

kunne komme uansett tid på døgnet.  

!
Inf.2: 
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Har ikke hatt egenstyrt seng så lenge, men hadde 3-dagers avtale på 6-bygget tidligere 

og da denne ble avsluttet, fikk hun egenstyrt seng på Strømme. Synes det er bedre å ha 5 

døgn på Strømme enn kun 3 døgn på 6-bygget. Fint å være på Strømme, nyere plass, er 

så gammelt og nedslitt på 6-bygget.  

!
Hun har vært heldig til nå, det har vært ledig plass hver gang hun har ringt, så da har 

hun kommet raskt inn. Hun føler det er viktig at hun kan få hjelp før hun blir for dårlig. 

Viktig å styre selv at en ringer før en blir for dårlig. Hun føler hun har fått god hjelp og 

at det er en god ordning.  

!
Inf.3: 

Har blitt møtt på en grei måte når hun har ringt. Hun har ikke egenstyrt innleggelse 

lenger nå, og mener ordningen ble avsluttet muligens fordi hun brukte det for mye. Hun 

har alltid fått plass når hun har ringt, så sant det har vært ledig plass. Hun føler seg litt 

mer bekymret nå som hun ikke har ordningen lenger, men sier avslutningen ble planlagt 

i samarbeid med overlege på døgnenheten.  

!
Inf.4: 

Har som regel blitt møtt på en grei måte, men har en dårlig erfaring. Hun ble syk på 

natta og ringte, fikk da høre: ”Ja, du er kanskje for syk til å komme. Vi har ikke tid til 

deg. Vi holder på med kjøkkenet. Du må i tilfelle bare ordne deg selv og ta vare på deg 

selv”.  Dette turde ikke pasienten. Hun ble da oppringt neste morgen, da tidligvakten 

hadde kommet på jobb og fikk da beklagelse, og de sa at slik skal det ikke være. Hun 

fikk da innleggelse på Strømme. Kan oppleve at det av og til er problemer hvis en ringer 

på nattestid. Det virker ikke som om nattevaktene er klar over at de med egenstyrt seng 

kan bli lagt inn uansett tid på døgnet. Og hun har fått beskjed om å ringe igjen neste 

morgen etter kl.08.00.  

!
Har vært redd av og til for at hun er for dårlig til egenstyrt seng, da det ikke er legetilsyn 

på disse plassene. Men har dratt inn selv om hun har følt seg for dårlig, og opplevd at 

hun har blitt raskt bedre.  
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!
Men stort sett så har hun blitt mottatt på en grei måte.  

!
Inf.5: 

Har brukt sin egenstyrte seng to ganger. Den ene gangen ble hun overført til vanlig 

innleggelse og ble værende på avdelingen i 3 uker. Hun har kommet greit inn begge 

gangene hun har benyttet sin egenstyrte plass, men ringte på kvelden en gang og fikk da 

beskjed om å ringe igjen dagen etterpå etter kl.08.00. Tidligere har hun hatt ”åpen plass” 

på Hesland, for å slippe innleggelser på Eg.  

Hun føler hun har blitt møtt på en grei måte når hun har ringt til Strømme, uansett når 

hun har ringt. 

!
Inf.6: 

Føler seg møtt på en grei måte, men også opplevd å få beskjed om å ringe etter kl.08.00 

neste morgen. Føler ikke det stilles kritiske spørsmål når hun ringer og/eller når hun 

møter opp til innleggelse ved innkomst. Har ringt noen ganger og fått beskjed om at det 

er fullt og kan da føle seg litt masete hvis hun må ringe flere dager på rad for å høre om 

det er blitt ledig plass.  

Ordningen med egenstyrt seng skal snart evalueres for denne pasienten og hun er spent 

på dette.  

!
Inf.7: 

Har ikke hatt egenstyrt seng så lenge. Men fikk etter innleggelse i januar/februar tilbud 

om ordningen med egenstyrt seng. Har ikke brukt denne ordningen enda, men opplever 

at det er en stor trygghet å ha muligheten. Ved forrige ”vanlige” innleggelse ringte 

pasienten AAT for å fortelle at han var svært dårlig, men følte seg ikke forstått og ikke 

tatt på alvor.  

!
!
Spørsmål 2: Opplever du at det er greit å ta egne avgjørelser og 

vurderinger, og stoler personalet på disse vurderingene? 
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!
Kort sammendrag 

Her svarer informantene litt varierende. Et par av dem forteller om opplevelser hvor 

personalet har stilt spørsmål om det er nødvendig med innleggelse. Det har også hendt 

at personalet ønsker at et par av informantene blir værende lengre innlagt enn hva de i 

utgangspunktet selv vurderer som nødvendig. En annen informant opplevde dette 

allikevel som positivt og som et tegn på omsorg. De fleste svarer allikevel bekreftende 

på at de opplever at personalet stoler på de avgjørelser og vurderinger informantene 

gjør. 

Inf.1: 

Ja. Men har blitt møtt med følgende utsagn når hun har ringt en del ganger og er i tvil 

om hun trenger innleggelse: ”Men tror du at du trenger innleggelse nå, du høres jo så 

frisk ut på stemmen?”.  Hun ser at det er lett å bli misforstått, så lenge hun ofte ringer 

for å drøfte om hun er dårlig nok til innleggelse.  

!
Inf.2: 

Ja. 

!
Inf.3: 

Har opplevd litt forskjellig. Av og til fått beskjed om at hun ikke trenger innleggelse og 

dette har føltes feil.  Pasienten føler seg litt overprøvd på egne avgjørelser i forhold til at 

hun flere ganger ikke har blitt trodd på at hun trenger en innleggelse og så har opplevd 

at de mener hun burde være lenger når hun først har blitt lagt inn og hun gjerne vil reise 

hjem igjen etter et par dager. Da mener de gjerne hun burde være perioden ut, dvs. 5 

døgn. Føler hun har blitt overprøvd på sine avgjørelser enkelte ganger.  

!
Inf.4: 

Har også opplevd at de ønsker å ha henne innlagt lenger, men dette har pasienten 

opplevd positivt og sett på som omsorg. Hun har fått høre: ”Vil du ikke være en dag 

lenger, så du kan slappe av litt? Kan det ikke være lurt å være et par dager til så du blir 

helt stabil?”. Men pasienten har ikke lyst til å okkupere plassen lenger enn nødvendig, 
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da hun vet det er mange som trenger den. Hun har ofte kviknet til fort, fordi hun har 

kommet inn tidsnok, før hun har blitt for dårlig.  

!
Inf.5:  

Har blitt evaluert tidligere fordi hun har brukt plassen så lite. Men de skjønner at hun 

trenger plassen fordi hun føler det som en trygghet. Føler seg hørt og forstått.  

!
Inf.6: 
Svarte ikke da vedkommende ikke har tilbudet lengre. !
Inf.7: 
Har aldri benyttet tilbudet da vedkommende nettopp har fått det. !!
Spørsmål 3: Opplever du at det er en økt tilgjengelighet på innleggelser? 

!
Kort sammendrag 

Informantene er unisone i sin opplevelse av tilgjengelighet på innleggelser. Det er 

sjeldent fullt slik at de må vente på seng. De som har opplevd at det har vært fullt, har 

aldri måttet vente mer en noen dager. Èn informant mener ordningen har fungert 

merkbart bedre de siste 2 årene da det var mye fullt når vedkommende ringte det første 

året. Èn informant har ennå ikke benyttet seg av en seng enda. 

!
Inf.1: 

Ja, har kun opplevd at det har vært fullt 2-3 ganger og hun har brukt egenstyrt 

innleggelse mye. Som regel fått høre: ”Joda, vi har en seng ledig, det er bare å komme”.  

!
Inf.2: 

Har aldri måttet vente lenge. Har fått spørsmål: ”Når vil du komme?”. 

!
Inf.3: 

Nå er det en stund siden pasienten har hatt ordningen med egenstyrt, men da hun hadde 

den ringte hun en del. Hun har måttet vente da det har vært fullt noen ganger, men har 
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alltid kommet inn etter noen dager. Har sjelden opplevd å måtte vente så lenge som 4 

døgn.  

!
Inf.4: 

Har kun brukt ordningen 4-5 ganger og har aldri opplevd å måtte vente. Men hun har 

fått beskjed om å ringe igjen morgenen etter hvis hun har ringt på kveld/natt.  

!
Inf.5: 

Har aldri måttet vente, kun fått beskjed om å ringe igjen neste morgen èn gang.  Har 

alltid fått plass hvis hun har ringt.  

!
Inf.6: 

Har brukt egenstyrt seng mye. Det første året brukt sengen ca. annenhver måned. Nå 

bruker hun den enten månedlig eller annenhver måned. Tidligere år hatt mange 

innleggelser på Eg med masse styr på legevakt etc. Har nå ikke vært på legevakt eller 

vært innlagt på Eg på 5-6 år og har hatt egenstyrt seng i 3 år. Er glad for å slippe veien 

om legevakten, da hun ikke har følt seg sett og hørt der. Følte seg verdiløs der.  

Er veldig glad for egenstyrt seng, men det eneste negative med ordningen er at det kun 

er 5 døgn. Skulle ønske det var minst 6 døgn. Aldri måttet vente lenger enn et par dager 

når hun trenger egenstyrt innleggelse, hvis det er fullt når hun ringer.  

!
Synes ordningen har fungert bedre de siste 2 årene. Det første året var det ofte fullt, da 

det var noen som hadde egenstyrt seng som brukte plassen sin veldig mye.  

!
Inf.7: 

Har ikke brukt sin egenstyrte seng enda.  

!
!
Spørsmål 4: Opplever du en økt egenmestring? 

!
Kort sammendrag 
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Informantene gir på forskjellig måte uttrykk for å oppleve økt egenmestring ved dette 

tilbudet. Alle forteller om en trygghet i å vite at de kan ta en telefon og legge seg inn 

ved behov. Èn informant tør nå gå mer inn i vanskelige tema under poliklinisk 

behandling med vissheten om at vedkommende kan benytte en egenstyrt seng dersom 

det blir nødvendig. En annen forteller at hun nok hadde hatt behov for en bolig med 

større omsorgsnivå dersom vedkommende ikke hadde hatt tilbudet om egenstyrte 

innleggelser. Det fremgår tydelig at muligheten for å legge seg inn når symptomene 

begynner å bli for vanskelige og/eller behovet for innleggelse melder seg på andre 

måter, er tilbudet om egenstyrte innleggelser en kilde til økt egenmestring. 

!
Inf.1: 

Ting føles lettere nå. Opplever en trygghet. Godt å bli møtt med: ”Bare kom, du kan 

komme med en gang!”. Har ikke vært en eneste gang på Eg etter at hun fikk egenstyrt 

seng. Dette føles godt. Føler også at det å kunne benytte den egenstyrte sengen har tatt 

bort toppene på de hypomane episodene. Roer seg ned bare hun ser bygningen på 

Strømme. ”Hypomanen går liksom litt vekk når hun kommer på Strømme”.  

Inf.2: 

Det føles så godt med tryggheten om at en bare kan ringe. Det hjelper. Blir bedre av å 

vite dette.  

!
Har hatt litt mindre innleggelser etter at hun fikk egenstyrt seng. Men hadde et tøft år i 

fjor.  

!
Inf.3: 

Pasienten har ikke ordningen med egenstyrt seng lenger og er usikker på om hun savner 

det. Men hun opplevde en trygghet ved å ha den egenstyrte sengen og føler det er 

vanskeligere å bli innlagt nå.  

!
Inf.4: 

Pasienten sier skuldrene har senket seg både hos henne og hos den nærmeste familien 

etter at hun fikk egenstyrt seng. Har bare brukt sengen noen få ganger og har ikke alltid 
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brukt alle 5 døgn. Opplever å komme seg fort når hun har kommet til Strømme. Har hatt 

mye færre innleggelser nå etter hun fikk egenstyrt.  

!
Opplevde tidligere å måtte argumentere med AAT og fikk beskjed om at mannen hennes 

kunne passe på henne. De måtte prioritere pasienter som ikke hadde ektefelle til å ta 

vare på seg.  

!
Tidligere har pasienten hatt så dype depresjoner at hun har vært helt sengeliggende og 

ikke hatt appetitt, noe som har medført at hun har rast ned 15-20 kg i vekt.  

!
”Jeg har ikke vært dypt deprimert etter at jeg fikk egenstyrt seng. Har hatt litt angst og 

depresjon, men ingen dyp depresjon”.  

!
Inf.5: 

Har masse diagnoser. Har hatt færre og færre innleggelser etter hun fikk egenstyrt. Har 

bare positive ting å si om ordningen. Hun sliter med paranoid psykose, men stoler på 

mannen når mannen sier hun må ringe til Strømme. Det er bedre å ringe tidlig, før hun 

blir så dårlig at det trengs både sykebil og politibil. Nå kan hun ringe før hun blir 

paranoid.  

Pasienten opplever å roe seg fort når hun kommer inn. ”Ordningen med egenstyrt har 

gitt meg økt egenmestring og gjort meg mindre mistenksom.” 

Hun kan kjenne seg litt redd for at ordningen ikke skal bli forlenget for hennes del, for 

det er godt med den tryggheten å ha denne ordningen.  

!
”Ordningen har gitt meg veldig økt egenmestring og jeg har blitt mindre mistenksom. Er 

litt redd for å miste ordningen, da jeg har søkt om fedmeoperasjon og da er det et vanlig 

å bli deprimert i etterkant”. Men ordningen skal vurderes i juni og hun håper at hun kan 

ha det videre.  

!
Inf.6: 
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Det er vanskelig å sammenlikne antall innleggelser før og nå. ”Jeg har mange flere 

innleggelser nå, men hadde ikke vært i live hvis ikke jeg hadde ordningen med 

egenstyrt. Hadde jeg ikke kunne benytte disse innleggelsene når jeg hadde behov, hadde 

jeg trengt omsorgsbolig”.  

”Jeg tør mer å gå inn i vanskelige tema i terapi, siden jeg vet at jeg kan legge meg inn 

hvis jeg blir dårlig når jeg går inn på de vanskelige tingene”.  

!
Opplever å ha fått økt mestring. Men sier det var veldig vanskelig i begynnelsen å 

vurdere egne behov og ta egne behov på alvor. Opplever at dette går bedre og bedre. 

Føler at ordningen med egenstyrt seng er genialt for personer med PTSD. Viktig med 

tryggheten i å vite at hun kan ringe og få plass når hun trenger det.  

!
!
Inf.7: 

Opplever økt egenmestring etter egenstyrt seng og håper tilbudet fortsetter. Tror 

sykehuset slipper unna mange psykoser med denne ordningen. ”Hadde jeg fått tilbudet 

om egenstyrt tidligere, hadde mange av mine psykoser vært unngått.  Jeg kan merke 

tidlig når jeg begynner å bli dårlig og det føles trygt at jeg bare kan ta en tlf. Det føles 

godt å slippe veien om legevakt og AAT. Legevakt og AAT kjenner meg ikke godt nok og 

kan ofte feilvurdere når jeg ringer og sier jeg er dårlig. Jeg prøver å snakke rolig og 

være forsiktig og dette blir ofte feiltolket, da tror de ikke er jeg er så dårlig”.  

!
!
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!
5.2. Med personalet på døgnenheten. 
!
Leder for fokusgruppemøtet: Psykologspesialist Kenneth Lindberget 
Referent:    Sekretær Jorunn Aabel Viksnes 
Informanter: 9 stk.  
Sted:    DPS Strømme 
Tidspunkt:   27. mai 2014 !
(Fokusgruppemøtet ble avholdt på en tilfeldig valgt dag på døgnenheten. Informatene 

var de som var på jobb den aktuelle dag og som hadde hatt en rolle knyttet til 

ordningen.) 

Presentasjonen av fokusgruppeintervjuene inneholder et kort sammendrag.  
Svarene fra informantene er deretter gjengitt uredigert fra referenten. !
!
Spørsmål 1: Opplever personalet at brukerne blir overprøvd ved ønske 

om innleggelse? 

!
Kort sammendrag 

Det stilles aldri spørsmål i forhold til pasientenes tilstand når de ringer. 

Informantene er enige i at pasientene aldri skal bli overprøvd ved henvendelse om 

egenstyrt innleggelse, men er samtidig klar over at det har skjedd ved flere anledninger 

på nattestid ved at pasienten er blitt bedt om å ringe tilbake etter kl.08.00. Dette er nå 

tatt tak i. 

!
Informantene 

”Overhodet ikke, vi sier: velkommen skal du være”. 

  

Det er enighet blant personalet om at brukerne aldri skal bli overprøvd på sitt ønske om 

innleggelse, men de er klar over at det har skjedd på nattestid og dette er tatt tak i. 

Brukerne skal kunne ringe uansett tid på døgnet og skal kunne få innleggelse, så sant 

det er ledig brukerstyrt seng.  

!
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Det stilles aldri spørsmål i forhold til pasientens tilstand, men de blir bedt om å ta med 

seg et oppdatert medisinark når de møter til denne type innleggelser.  

!
Spørsmål 2: Opplever personalet at brukerne tar riktige avgjørelser 

ved vurdering av innleggelse? 

!
Kort sammendrag 

Informantene sitter med en opplevelse av at pasienter på egenstyrt innleggelse som 

regel viser god vurderingsevne når de ber om innleggelse. Det man har opplevd av 

dårlig vurderingsevne viser seg ved at man ved flere anledninger har måttet overføre 

pasienter fra egenstyrt seng til ordinær seng. Det har også skjedd at en pasient har blitt 

overført til akuttenheten ved PSA da vedkommende var for dårlig til å benytte det 

egenstyrte tilbudet. Det er få feller der pasienten ikke har brukt tilbudet hensiktsmessig. 

(Dette kan tyde på at det gjort et godt forarbeid før man har inngått avtale med 

pasientene). Det er allikevel viktig å evaluere avtalen med jevne mellomrom hos hver 

enkelt  pasient for å sikre at avtalen brukes hensiktsmessig.  

Informantene beskriver det som et problem når behandlere ringer fra akuttenheten og 

ønsker en pasient innlagt på egenstyrt seng direkte fra akuttenheten. Dette bryter med 

prosedyren hvor det fremgår tydelig at innleggelse skal skje fra hjemmet. Man kan ikke 

overføres til egenstyrt innleggelse. Dersom pasienter som skrives ut oppleves for 

symptombelastet, er personalet tydelige på å oppfordre til ny innleggelse etter 

karenstiden på 3 dager, evt. kontakte fastlegen sin. 

!
Informantene 

Som regel. Men pasienten kan av og til oppleves for dårlige til egenstyrt seng når de 

møter til innleggelse, og det har da skjedd flere ganger at innleggelsen omgjøres fra 

egenstyrt til vanlig innleggelse. Dette er en vurdering som i første omgang blir tatt av 

miljøpersonell, som deretter kontakter lege for vurdering. Det har også skjedd at 

pasienten har vært så dårlig ved ankomst at det har vært nødvendig å sende pasienten 

videre til 6-bygget (PSA).  

!
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Så pasienten kan altså av og til drøye for lenge før de tar kontakt, men det oppleves at 

flesteparten har god vurderingsevne.  

!
Ellers har det vært tilfeller der pasienter ikke har brukt ordningen hensiktsmessig. For 

eksempel tilfeller der pasienten har foretrukket å bruke egenstyrt seng her fremfor å 

benytte seg av kommunale tilbud.  

!
”Noen pasienter vil heller være her enn å være hjemme”. 

!
Det har derfor vært viktig å evaluere ordningen for hver enkelt pasient jevnlig. Det er 

vel ca. 4 pasienter, siden oppstart av tilbudet for 3 år siden, som har blitt avsluttet på 

grunnlag av at de ikke benyttet ordningen hensiktsmessig. Det blir feil når egenstyrt 

innleggelses-ordningen resulterer i flere innleggelser enn tidligere for vedkommende 

pasient.  

!
Det har skjedd at noen har blitt sendt bort når de møter til innleggelse fordi de har vært 

ruset. Men dette har skjedd svært sjeldent. Det er klare regler i ordningen at det ikke er 

lov å benytte seg av egenstyrt seng hvis en er ruset/beruset. Pasientene må fylle ut et 

rus-ark når avtalen settes opp og dette gjelder for hele avtaleperioden.  

!
Et problem som har vært erfart er at behandler ringer fra 6-bygget og vil overføre 

pasient til egenstyrt seng. Reglene er at pasienten skal bli innlagt hjemmefra og ikke 

overføres fra AAT eller 6-bygget til egenstyrt seng her og at pasienten skal ringe selv.  

!
Personalet kan en sjelden gang oppleve at de sender pasienter som fortsatt er ganske 

dårlige hjem, men de er da veldig tydelige på at de kan komme tilbake om 3 dager, 

eventuelt at de må kontakte fastlegen sin.  

!
!
Spørsmål 3: Opplever personalet at det er økt tilgjengelighet på 

innleggelser for brukergruppen? 
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!
Kort sammendrag 

Det er sjeldent fullt når pasienter ringer og etterspør plass på egenstyrt innleggelse, så 

opplevelsen av økt tilgjengelighet på innleggelsene er absolutt tilstede blant 

informantene. Noen pasienter med denne avtalen bruker aldri eller sjeldent tilbudet, 

men opplever allikevel en stor trygghet bare ved å vite at man har mulighet til å legge 

seg selv inn ved behov. Ved oppstart av tilbudet var det 20 pasienter som hadde avtale 

om egenstyrt innleggelse, mens det nå er 28 pasienter som har avtalen (pr 27.05.14). 

Informantene opplever at det er nok med 3 senger til denne ordningen ettersom det 

sjeldent er fyllt opp. 

!
Informantene 

”Det er sjeldent vi må avvise fordi det er fullt, som regel er iallfall èn seng ledig”.  

!
”Mange av disse pasientene hadde nok fått avslag på innleggelse, hvis de hadde 

henvendt seg på legevakt eller AAT. Men får innleggelse på egenstyrt, så ja, det er 

absolutt bedre tilgjengelighet på seng for disse pasientene”.  

!
Det er brukere de nesten aldri har sett, som bruker ”sengen sin” veldig lite, men disse 

pasientene opplever stor trygghet bare ved å vite at de har muligheten til å kontakte 

avdelingen.  

Det gjennomføres likevel jevnlig evaluering av ordningen med disse pasientene også, 

selv om de bruker sengen lite.  

!
Det startet med en gruppe på 20 pasienter som hadde egenstyrt innleggelse. Nå er det 28 

pasienter som kan benytte seg av tilbudet og det oppleves at det er nok med 3 senger til 

denne ordningen.  

!
!
Spørsmål 4: Opplever personalet at brukerne har fått økt 

egenmestring? 
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!
Kort sammendrag 

Det er ikke alle denne ordningen passer for. Noen brukte den for mye og var kun 

hjemme i karensdagene før de la seg inn igjen. Andre oppleves å ha fått økt 

egenmestring ved at de kjenner seg selv bedre og vet når de må legge seg inn før de blir 

for dårlige.  

!
Personalet mener egenstyrte innleggelser er en god ordning som fungerer bra og etter 

hensikten, som bl.a. er å redusere akuttinleggelser i PSA. 

!
Informantene 

”Ja, pasienten har blitt flinkere til å kjenne etter selv og ikke vente til de er blitt for 

dårlige før de tar kontakt. ”.  

!
”Det har vært noen som ordningen ikke passet for, som brukte det altfor mye. De var 

gjerne bare hjemme karensdagene og så kom de tilbake igjen på avdelingen”.  

!
”Noen får økt egenmestring, mens andre bruker ordningen som coaping-strategi”. 

!
Tillegg: 

Personalet på posten mener egenstyrte innleggelser er en god ordning som fungerer bra 

både for pasientene det gjelder og personalet. Meningen med ordningen var å redusere 

antall innleggelser i akuttpsykiatrien og det er kommet positive tilbakemeldinger i 

forhold til dette.  

!
Det er ikke lenger et krav om at pasientene med egenstyrt seng skal ha poliklinisk 

behandler hele tiden de har ordningen, men de må ha det ved oppstart og når denne 

oppfølgingen avsluttes, må fastlegen forplikte seg til tett oppfølging, ca. hver 14. dag.  

!
Fastlege er også ansvarlig for medisinoppfølgingen til de pasientene som har egenstyrt 

innleggelse.  
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!
I forhold til å ”verve” nye pasienter til ordningen kan dette skje på forskjellige måter. 

For eksempel at behandlere på poliklinikk tar kontakt og drøfter pasienter med de 

ansvarlige for ordningen, eller at personalet på posten ”fanger opp” pasienter de tenker 

ordningen kan passe for ved vanlige innleggelser. Fastlegene er også mer informert om 

ordningen nå enn i starten og kan komme med forslag om aktuelle pasienter som de 

mener ordningen passer. 

!
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!
5.3. Med oppfølgingsansvarlige/henvisere. 
!
Samtlige behandlere som er, eller har vært registrert som oppfølgingsansvarlig for èn 

eller flere av pasientene med tilbud om egenstyrt innleggelse fikk tilsendt en invitasjon 

til å svare skriftlig på de samme spørsmålene som ble gjennomgått i 

fokusgruppeintervjuene med pasientene og personalet: 

  
1. Opplever behandlerne at brukerne blir overprøvd ved ønske om innleggelse? !
2. Opplever behandlerne at brukerne tar riktige avgjørelser ved vurdering av 

innleggelse? !
3. Opplever behandlerne at det er økt tilgjengelighet på innleggelser for 

brukergruppen? !
4. Opplever behandlerne at brukerne har fått økt egenmestring? !!

Nedenfor er svarene til de 16 oppfølgingsansvarlige som valgte å svare på invitasjonen. 

!
Kort sammendrag 

Tilbakemeldingene fra behandlerne viser tydelig at de ikke opplever at noen av ”deres” 

pasienter blir overprøvd ved ønske om innleggelse. De blir tatt imot med respekt og 

omsorg ved henvendelse, er det èn av informantene som beskriver. 

!
I forhold til hvorvidt informantene opplever at pasientene tar riktig avgjørelser når de 

vurderer innleggelse, har de fleste en opplevelse av at de gjør nettopp det. Det som går 

igjen hos flere av informantene er opplevelsen av at pasienten ”vegrer” seg for å legge 

seg inn, eller ikke ønsker å være ”til bry”, og derfor venter for lenge med å legge seg 

inn. Da er de gjerne for dårlige og har behov for innleggelse utover de 5 døgn som står i 

avtalen.  

!
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Informantene svarer stort sett entydig at de opplever en økt tilgjengelighet på 

innleggelser. Som èn informant beskriver:  

!
”Absolutt. Brukerstyrt innleggelse har økt tilgjengeligheten,  

 og dermed fått ned behovet”. !
De pårørende blir også beskrevet som noen som nyttiggjør seg dette tilbudet, som èn av 

informantene skriver: 

!
”…Tilbudet har også trygget familien. Familien har visst at brukeren kan  

få et raskt tilbud om behovet skulle oppstå.” !
Et par av informantene opplever det har vært noe utfordrende å kombinere egenstyrt 

innleggelse med behov for forlenget opphold eller ved behov for vanlig innleggelse. 

!
I forhold til spørsmålet om tilbudet har ført til økt egenmestring, svarer de fleste positivt 

på dette. Det synes å være klart at ved å gi pasienten ansvar over egen situasjon bidrar 

dette til å styrke følelsen av mestring. Det at pasienten selv tar initiativ til innleggelse og 

ikke overlater ansvaret til behandleren sin virker dermed som en vesentlig faktor for å 

føle egenmestring. Det blir også hevdet at tilbudet om egenstyrte innleggelser bidrar til 

færre ordinære innleggelser. Èn informant skriver: 

!
”Også pårørende er veldig godt fornøyd. Vissheten om at man kan få en seng  

 på kort varsel har senket skuldrene til bruker og pårørende,  
også i perioder utenfor kriser.” !! !!!!
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!
Svarene fra informantene er gjengitt uredigert. 
______________________________________________________________________ 
Informant 1. !
For den pas. som jeg fortsatt følger oppleves tilbudet som uvurderlig, både for henne og 
for ut. som poliklinisk behandler.  Tilbudet er et viktig supplement til psykoterapeutisk 
arbeid i poliklinikk, særlig når det handler om alvorlig traumatisering. !
1) Nei, pas. opplever ikke å bli overprøvd ved ønske om innleggelse 
2) Ja ut. opplever at pas selv kan ta riktig avgjørelse ved behov for innleggelse.  
    Innsiktsfulle  pas. har ofte bedre grunnlag for å gjøre slike vurderinger i denne  
    settingen. 
3) Økt tilgjengelighet? Mtp. korte egenstyrte innleggelser er der det, men ikke når det er  
     behov for lengerevarende. 
4) Det ligger absolutt en økt egenmestring i å kunne vurdere egne behov (for  
    innleggelse) ta kontakt for dette og bli møtt på hensiktsmessig måte. !
Informant 2 !
”Min” pasient har nettopp mottatt ordningen og har ennå ikke benyttet tilbudet.  Det kan 
vel kanskje bekrefte antakelsen om at pasienten tar ansvar og ikke misbruker tilbudet? !
Men – som sagt – for vår del har vi ennå for liten erfaring til å kunne si noe utfyllende 
om tilbudet deres. !
Informant 3 !
Hei! 
Mine erfaringer er basert på at en av mine pasienter har hatt tilbud om egenstyrt 
innleggelse. !

1. Min erfaring er at DPS-Strømme har strukket seg langt for å imøtekomme 
brukerens behov for innleggelse. Jeg kan ikke huske at bruker har blitt 
overprøvd ved ønske om innleggelse. !

2. Vedkommende bruker hadde en tendens til å vente for lenge med å ta kontakt 
ved behov for innleggelse. Det medførte etter hvert at en tiltenkt kortvarig 
innleggelse ble utvidet til et lengre opphold. Dette på grunn av at pasienten var 
svært dårlig da vedkommende tok kontakt og ba om innleggelse.  !

3. Undertegnede har opplevd samarbeidet med DPS-Strømme som godt. Som 
nevnt i foregående punkt fikk pasienten tilbud om videre innleggelse da det var 
behov for det. !
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4. På grunn av denne pasientens psykiske helsetilstand ga oppholdene ingen økt 
mestring. Pasienten var for dårlig til å nyttiggjøre seg det aktuelle tilbudet. Disse 
erfaringene har imidlertid medført at pasienten har fått annen type oppfølging 
ved behov for innleggelse som har gitt økt mestring. !

Jeg vil imidlertid understreke at dette er et godt tilbud for de pasienter som kan 
nyttiggjøre seg det tilbudet som foreligger. Ta gjerne kontakt om det er nyttig å drøfte 
disse erfaringene mer grundig. !
Informant 4 !
Svar:  

1. Nei, dette har vært helt opp til brukeren selv.  
2. Ja. Bruker har alltid overveid beslutningen nøye.  
3. Absolutt.  Brukerstyrt innleggelse har økt tilgjengeligheten, og dermed fått ned 

behovet .  
4. Ja. Bruker har følt seg tatt på alvor, sett og forstått. Ikke minst har bruker følt 

mestring ved å være ”sin egen behandler”.  !!
Informant 5 !
Hei ! 
Jeg har kun en pasient som faller inn under ordningen med egenstyrte innleggelser. I 
forhold til henne er erfaringene som følger: !

1. Opplever behandlerne at brukerne blir overprøvd ved ønske om innleggelse ? 
Jeg opplever ikke at brukeren er blitt overprøvd. Hun er blitt møtt med respekt 
og omsorg når hun tar kontakt.  

2. Opplever behandlerne at brukerne tar riktige avgjørelser ved vurdering av 
innleggelse ? 
Dette er en utfordring som vi har som tema i terapi. Min pasient har vansker 
med å kjenne etter og anerkjenne egne behov og er opptatt av å ikke være til bry. 
Hun vegrer seg derfor med å ta kontakt. Mulighet for egenstyrt innleggelse har 
for denne pasienten vært brukt som et terapeutisk virkemiddel i forhold til å 
ivareta egne behov. !

3. Opplever behandlerne at det er økt tilgjengelighet på innleggelser for 
brukegruppen ? 
Jeg opplever generelt at det er god tilgjengelighet i forhold til innleggelser når 
det gjelder personer vi vurderer kan dra nytte av dette. Det er svært nyttig å 
fortsette diskusjonen vedr. hvem som profiterer på et døgnopphold. !

4. Opplever behandlerne at brukerne har fått økt egenmestring ? 
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I forhold til min pasient vurderer jeg at dette har gitt noe følelse av mestring. Det 
er hun og ikke andre som tar initiativ på bakgrunn av behov hun har. Jeg ser det 
som viktig at jeg som behandler ikke tar over ansvaret i forhold til å vurdere når 
hun har behov for døgnopphold. Jeg etterspør heller hva som hadde vært godt 
for henne nå i den vanskelige situasjonen som har oppstått. !!!!!!

Informant 6 !
Vedr. tilbakemelding på egenstyrte innleggelser.  
Jeg har ikke fått tilbakemeldinger på at pasienter blir overprøvd ved ønske om 
innleggelse. Når det gjelder mine pasienter som benytter seg av tilbudet, opplever jeg at 
de tar riktige avgjørelser som angår deres tilstand og tidspunkt for innleggelse. Jeg har 
tro på at det tilbudet er veldig bra og senker stressnivå hos dårlige pasienter, dermed kan 
forebygge forverring av depresjon/angst osv. og jeg mener bestemt at tilbudet er med på 
å øke brukernes egenmestring.  !
Informant 7 !

!  !!
Informant 8 !
Jeg har hatt tre pasienter som har hatt egenstyrt innleggelse siden tilbudet ble innført. 
Det er kun èn som har benyttet seg av tilbudet. En av dem har nå gått ut av ordningen.  !

1. Min opplevelse er at brukeren ikke er blitt overprøvd ved ønske om innleggelse. 
2. De gangene brukeren har benyttet seg av tilbudet, har det vært et reelt behov. 

Hvis ikke tilbudet hadde vært der, hadde brukeren sannsynligvis blitt dårligere 
før han hadde blitt innlagt. Det ville sannsynligvis tatt lengre tid før han hadde 
vært i så god form at han kunne gjenoppta sine daglige funksjoner. 

3. Jeg opplever økt tilgjengelighet for innleggelse for mine pasienter som har fått 
tilbudet. Det er kun den ene som har benyttet seg av tilbudet. De to andre har så 
langt fått oppleve økt trygghet i det daglige. Fått en mulighet som de kan benytte 
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hvis behovet skulle oppstå. Tilbudet har også trygget familien. Familien har visst 
at brukeren kan få et raskt tilbud om behovet skulle oppstå. 

4. Jeg opplever at brukerne har fått økt egenmestring. Brukeren som har benyttet 
seg av tilbudet har lært seg til å erkjenne egne behov, gjøre tiltak i forhold til 
dem. De to som ikke har benyttet seg av tilbudet, har visst hva de skulle gjøre 
hvis behovene skulle oppstå. !!!!!!!!

Informant 9 !
Svar på Deres spørsmål 
  
1. Nei 
2. Ja 
3. Ja 
4. Ja 
  
Andre kommentarer; ønskelig at "brukerstyrt seng" avtalen kan gjelde for et år om 
gangen og ikke bare et halvt år.  
  
Informant 10 !
Hei. Jeg har vært behandler av en pasient som har hatt nytte av dette tilbudet.  !
Tilbakemelding: !

1. Opplever ikke at pas har blitt overprøvd om innleggelse. 
2. Brukeren har tatt riktig avgjørelser ved innleggelsesvurdering i kombi med 

samråd med u.t. 
3. Ikke grunnlag for uttalelse så langt ang dette punktet. 
4. Ja, det er et av de viktigste effektene når det gjelder min pasient samt få en 

tilstand av økt trygghet i hverdagen utenom egenstyrt innleggelse. !
Informant 11 !
Hei. 
Svarer kronologisk på de 4 spørsmål som er tilsendt, datert 21.05.14.  !

1. Nei. Det har fungert veldig bra når pas. har henvendt seg i krise. 
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2. Ja. Brukeren har benyttet sengen så lite som mulig, og kun når det har vært 
virkelig behov.  

3. Ja. 
4. Ja. Tilbud om egenstyrt seng har bidratt til langt færre innleggelser. Også 

pårørende er veldig godt fornøy. Vissheten om at man kan få en seng på kort 
varsel har senket skuldrene til bruker og pårørende, også i perioder utenfor 
kriser. !

Generelt sett er jeg veldig godt fornøyd med ordningen. Man får raskt svar på 
henvisningen og får raskt komme til vurderingssamtale. Man blir møtt av flinke og 
seriøse fagfolk og blir godt mottatt. Skriftlig dokumenter blir også raskt tilsendt. Ved 
fornyet vurdering er man lempelig slik at henviser kan gi en uttalelse over dips og 
dermed unngås tidsspille med å fysisk møte opp. Veldig bra. !!!!!!
Informant 12 !
Problemstillinger :  !
1: Nei jeg har ikke fått noe rapport om det for noen av dem jeg kjenner. !
2: Svaret er stort sett. Men ikke entydig. Jeg har jobbet med pas som hadde en slik bruk 
at avtale ble avsluttet 2 stk. Og jeg vet om en nr. 3. Det var en paranoid psykose + en 
schizofreni og den siste F 70. Så har vi noen som nesten ikke bruker seng men som 
opplever trygghet i å ha avtale = enklere å komme inn viss behov. Og så er det noen 
som bruker det svært så greit. !
3: Det å få bestemme sjøl er klart positivt for pas. Ulempe kan være viss behov for 
ordinær innleggelse er det ikke alltid det har ordnet seg greit. Dvs viss behov for 
behandling . !
4: For de fleste ja. Unntaket er ved overbruk tror jeg !
Informant 13 !
1. Nei 
2. Ja, stort sett 
3. Har vært noe vanskelig å kombinere med behovet for vanlige innleggelser. 
4. Ja !
Informant 14 !
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Nå har jeg hatt en begrenset mengde brukere av egenstyrt seng så mine 
tilbakemeldinger blir gjort på veldig få erfaringer.   !

1. Nei, jeg opplever ikke at brukere blir overprøvd. Men pasientene selv kan virke 
usikre og få dårlig samvittighet for å ”ta steget” og legge seg inn.  

2. Dette er litt vanskelig å svare på, men jeg mener at brukerne ikke benytter seg 
for ofte av tilbudet i alle fall. Den erfaringen jeg har gjort er at bruker venter litt 
for lenge før en velger å legge seg inn. Bruker kan da ha behov for et noe lengre 
opphold enn det avtalen tilsier og har følgelig kommet tilbake etter et par dager. 
Etter en slik periode kan det gå lenge før neste innleggelse.  

3. Vanskelig å svare på. 
4. Jeg opplever helt klart at brukerne har fått økt egenmestring og kanskje særlig en 

følelse av kontroll, som en kan utøve dersom situasjonen blir for vanskelig 
hjemme. Det å vite at en da kan ringe (selv og ta ansvar for eget liv) og legge 
seg inn en kort periode tror jeg har vært viktig for mine brukere.  !!!!!!!!

Informant 15 !
Hei, 
Min vurdering om egenstyrte innleggelser: !

1. Jeg opplever ikke at brukerne blir overprøvd ved ønske om 
innleggelse.Tilbakemedingen som jeg har fått fra brukerne at de informeres av 
personale om det er ledig seng eller ikke og om å ta kontakt igjen hvis alle 
sengene er opptatte. !

2. Jeg opplever at brukerne tar riktige avgjørelser ved vurdering av innleggelse .De 
har vært psykiske syke i mange år og er godt kjent med situasjoner og 
symptomer som påvirker dem og de klarer å vurdere tilbudet på en riktig møte. !

3. Jeg opplever ikke at antall innleggelser er økt pga tilbudet.Tilbudet gir trygghet 
og de bruker tilbudet kun når det vanskelig å takle vanskelige perioder eller 
dager. !

4. Brukerne har fått økt egenmestring ved hjelp av tilbudet.De er kjente med 
symptomer ,klarer å vurdere behovet for innleggelse og bestemme selv når det er 
viktig å ringe å komme til innleggelse uten å snakke med fastlege,legevakt eller 
med meg. Brukerne opplever at de mestere live mye bedre enn tidligere og de 
klarer nå å ta mer ansvar for egen livssituasjon. 



!43

!!
Informant 16 !
Vedlagt følger svar på spørsmålene mottatt og funnet i min posthylle: !

1. Overprøvd er ikke riktig begrep. En av mine 2 brukere opplevde ved akutt behov 
at de aktuelle plassene var fylt opp, og var således uheldig når hun trengte 
tilbudet. Dette lå samtidig som en kjent og mulig premiss i kontrakten. Svaret er 
derfor nei.  

2. Mine erfaringer er at brukerne i aller høyeste grad benyttet tilbudet 
hensiktsmessig og etter intensjonen. 

3. Svaret er ja. Dette gav brukerne hensiktsmessig økt tilgjengelighet på tilbudet.  
4. Svaret er ja. Brukerne fikk selv ansvar og dermed økt egenmestring. !!!!!!!!!!
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!
6. Avslutning  

Arbeidet med denne evalueringen viser at både pasienter, miljøpersonalet (inkl. 

enhetens legespesialist og psykolog) og oppfølgingsansvarlige er godt fornøyd med 

tilbudet om egenstyrte innleggelser. Evalueringen av ordningen med egenstyrte 

innleggelser, ved fokusgruppeintervjuene og svarene fra de oppfølgingsansvarlige, 

tegner et bilde av at pasientene, kort oppsummert: 

!
• Opplever en større grad av egenmestring ved at de ansvarliggjøres og tar 

kontroll over egen situasjon. 

• Opplever en trygghet ved å ha en seng i ”bakhånd” om de skulle få behov for en 

innleggelse. Det er god behandling i en tom seng. 

• Opplever at det som regel er plass umiddelbart når de henvender seg med ønske 

om innleggelse. Dette underbygges ved at beleggsprosenten, slik vi har registrert 

den i løpet av første halvdel av 2014, ligger på gjennomsnittlig 49 %. 

• Opplever å bli møtt med respekt og omsorg når de henvender seg. 

• Opplever at personalet stoler på vurderingene som er tatt, og føler som regel at 

de ikke blir overprøvd. 

• Er generelt godt fornøyd med ordningen som i utgangspunktet medfører 

innleggelse uten behandling fra lege/psykolog  

!
Produktivitetstall/Kvantitative data hentet fra DIPS forteller oss at: 

• Samlet har pasientene, i måleperioden, hatt en reduksjon i antall innleggelser på 

DPS (ordinære innleggelser) på 68% 

• Samlet har pasienten, i måleperioden, hatt en reduksjon i antall innleggelser på 

PSA på 54%.  

• Dette kan tyde på at ordningen er med på å redusere innleggelser i akutte 

enhetene. Dette fremkommer tydelig i intervjuene. 

• 47% har hatt færre innleggelser i PSA etter de inngikk avtale om egenstyrte 

innleggelser. 
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• 72% har færre DPS innleggelser på ordinær plass (se vedlegg). 

• Totalt i måleperioden har man registrert 262 egenstyrte innleggelser med til 

sammen 1131 liggedøgn. Dette utgjør en gjennomsnittlig liggetid på ca. 4 døgn 

pr. egenstyrt innleggelse. Dette kan tyde på at det er tilstrekkelig å ha 5 døgn 

som maks oppholdstid ved disse innleggelsene. 

• Mandal har et vesentlig høyere bruk av ordningen, i forhold til befolkningstallet, 

sammenliknet med de øvrige andre kommunene i opptaksområdet. Grunnen til 

at det er slik bør være gjenstand for videre drøftelser mellom avdelingen og 

1.linjetjenesten. 

• Kjønnsfordelingen er fordelt med 19% menn og 81% kvinner. 

• Henvisningene med ønske om egenstyrt innleggelse kommer nesten utelukkende 

fra spesialisthelsetjenesten. 

!
Tallene viser at antall innleggelser er redusert i stor grad, både i PSA og ved DPS’et. 

Dette synliggjøres ved at det ikke kun er et par av pasientene som kan vise til reduksjon 

i antall innleggelser, men 47% av pasientene i målgruppen har hatt færre innleggelser i 

PSA. På samme måte ser man at 72% har hatt færre innleggelser ved DPS’et (på 

ordinære plasser). Ser man på antall liggedøgn ved disse avdelingene i tillegg til antall 

liggedøgn ved egenstyrte innleggelser i måleperioden, ser vi at tallene er ganske stabile.  

Dvs man registrerte 1929 liggedøgn totalt ved PSA og DPS’et før inngåelse av avtale 

om egenstyrt innleggelse, og har registrert 1983 liggedøgn totalt, inkl. egenstyrte 

innleggelser, etter avtalen ble inngått. Det betyr en svak økning av liggedøgn tilsvarende 

ca. 3%. Dette kan tolkes som om det er et like stort behov for døgnopphold, før som 

etter avtalen, men at det er tilstrekkelig med døgnopphold på en enhet med et lavere 

omsorgsnivå – altså en lukket akuttenhet vs. en åpen døgnenhet på DPS. Hvis man så 

ser på driftsperspektivet, altså èn av hensiktene bak ordningen med egenstyrte 

innleggelser, så forteller de kvantitative tallene at man i høyeste grad får til en mer 

hensiktsmessig bruk av sengeplassene, og også mer riktig bruk av lege og 

psykologressursene. 

!
Litt interessant er det også å registrere at det er klart flere kvinner enn menn som har, 



!46

eller har hatt, avtale om egenstyrte innleggelser. Er dette relatert tilbake til hvilken 

diagnose pasienten har, hvor PTSD og depresjon går igjen hos mange av dem? 

!
Anbefalingene blir, etter arbeidet med denne evalueringen, at tilbudet består slik det er i 

dag, men hvor man ser på muligheten for å sikre bedre informasjon ut til de 

oppfølgingsansvarlige ute i kommunene. Det synes også klart at beleggsprosenten på de 

egenstyrte innleggelsene de første 6 månedene i år (som er representativ for hvordan 

man opplevde belegget under måleperioden) viser at det er tilstrekkelig med 3 senger 

øremerket denne ordningen. 

!
Det er lett å se for seg, på bakgrunn av denne evalueringen, at ordningen er med på å 

redusere akutte innleggelser samt gi en trygghet til de som har tilbudet. Således peker 

alt i retning av at denne ordningen bør fortsette. Samtidig kan man stille seg spørsmålet 

om dette er et tilbud man i bunn og grunn også kan få til å fungere i den kommunale 

psykiske helsetjenesten. Ordningen er et tilbud som gis pasienter uten behov for 

oppfølging av legespesialist under oppholdet, noe nær på samtlige pasienter opplever 

som tilfredsstillende. Det er beskrevet i rutinene hvordan personalet skal håndtere 

pasienter som under oppholdet må tilses av lege/psykolog. Derfor er vi av den 

oppfatning at ordningen er forsvarlig selv om ikke alle pasienter tilses av lege/psykolog 

under innleggelsen. Kan man, i teorien, tenke seg at en slik ordning vil kunne fungere 

vel så godt ute i kommunene?  

!
I Oppdragsdokumentet 2014 pålegges alle helseforetak å etablere ordningen med 

brukerstyrte plasser. 

!
Helt til slutt er det naturlig å tenke at man kunne valgt å trekke inn de pårørende som en 

kilde til denne evalueringen. Både pasienter og oppfølgingsansvarlig har trukket fram 

de pårørende og hvordan denne ordningen har hatt en positiv innvirkning på dem.  

Videre kunne man valgt å få kommunenes erfaringer rundt ordningen med egenstyrte 

innleggelser sterkere fram. Vi sendte ut, før evalueringen startet, en forespørsel om å 

delta i evalueringen til samtlige kommuner hvor de fikk anledning til å komme med 
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tilbakemeldinger på hvordan deres ”primærkontakter”, dvs de som arbeider tettest med 

pasientene med denne ordningen, opplever det. Den tilbakemeldingen vi fikk, vil alene 

ikke kunne være representativ for hvordan alle 9 kommuner opplever dette tilbudet, og 

er således ikke inkludert i denne evalueringen. 

!
!
!
!
!
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7.Vedlegg 

7.1. Pasientenes innleggelser/liggedøgn i PSA og DPS i måleperioden. 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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!
7.2. Invitasjon til samling for brukerne av ordningen. 

!
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!
7.3. Velkommen til samling. 

 !!
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!
7.4. Invitasjon til deltakelse i evalueringen for henvisere/ oppflg. 
ansvarlige 

!
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!
7.5. Informasjon vedrørende egenstyrte innleggelser ved DPS Strømme. 

!
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!
7.6. Egenstyrte innleggelser ved DPS Strømme. 

!
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!
7.7. Avtale om egenstyrte innleggelser ved døgnenhet, DPS Strømme.  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!
7.8. Brosjyren ”Egenstyrte innleggelser”  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