
Brukerstyrt Plass ved Nidaros DPS

!
!

Erfaringer etter 4 års drift



Rehabiliteringsavdelingen   

2009 
▪17 ordinære senger for pasienter med psykose/ruslidelser 
2011 
▪Oppstart med 2 Brukerstyrte senger (prosjekt) 
▪Oppstart Depotklinikk for 12 pasienter 
▪14 ordinære senger 
2014/2015 
▪Ambulerende team opprettet (ART) 
▪10 ordinære senger 
▪2 brukerstyrte senger (50) 
▪Depotklinikk (36)



Samarbeidspartnere

▪ Pårørende 
▪ Østmarka psykiatriske sykehus 
▪ Fastlege 
▪ Poliklinikk 
▪ PART/ART 
▪ NAV 
▪ Helse /velferdskontor (kommunen) 
▪ Ansatte i kommunale boliger 
▪ hjemmesykepleien



Aktivitetsplan for rehabiliteringsavdelingen
 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

08:00 08:00 – 08:30 Utvidet rapport fra 
helg 

  
08:30 – 08:45 Daglig gruppevis 

planleggingsmøte  
  

08:30 – 09:00 Fordelingsmøte 
(behandlere, leder/stedfortreder)

08:00 – 08:15 Rapport 
  

08:15 – 08:30 Daglig 
planleggingsmøte 

 

08:00 – 08:15 Rapport 
  

08:15 – 08:30 Daglig 
planleggingsmøte 

  
08:30 – 9:30 Personalmøte 

 

08:00 – 08:15 Rapport 
  

08:15 - 08:30 Daglig 
planleggingsmøte 

  
08:30 – 9:30 Behandlingsmøte 
(Team1/Team2 hver andre uke) 

 

08:00 – 08:15 Rapport 
  

08:15 – 09:15 Ukeplanlegging 
(planlegging av neste uke: 

Miniteammøter)

07:30 – 07:45 
Rapport

07:30 – 07:45 
Rapport

09:00 09:30 – 10:00 Morgenmøte 
(pasienter og personale)

09:30 – 10:00 Morgenmøte 09:30 – 10:00 Morgenmøte 09:30 – 10:00 Morgenmøte 09:30 – 10:00 Morgenmøte   

10:00 10:00 – 10:45 Bevegelsesgruppe 
v.fysioterapeut i gymsal

10:00 – 11:00 Kreativ 
uttrykksgruppe

  
10:00 – 10:45 Bevegelsesgruppe i 

gymsal

  
10:00 – 10:45 

Bevegelsesgruppe i gymsal 

  

12:00 12:00 – 12:45 
Pasientundervisning 

Ett personale fra hver gruppe 
Rom 260

12:00 – 14:00 Turgruppe 12:00 – 12:45 Onsdagsmøte  
(2 fra personale med pasienter. 

Gruppevis på stua)

!
  !
  

12:00 – 14:00 
Turgruppe

  

13:00  13:00 – 14:00 
Fagutviklingsmøte 

  
 

    

14:00 14:00 – 15:00 Kollegaveiledning 14:00 – 15:00 
Behandlingsmøte Gruppe 1 / 

Gruppe 2 hver andre uke)

14:30 – 14:45 
Rapport

14:30 – 14:45 
Rapport

15:00 15:00 – 15:30 Rapport 15:00 – 15:30 Rapport 15:00 – 15:30 Rapport 15:00 – 15:30 Rapport 15:00 – 15:30 Rapport   

17.00 Felleskaffe Felleskaffe Felleskaffe Felleskaffe Felleskaffe Felleskaffe Felleskaffe

18.00 volleyball volleyball volleyball volleyball volleyball volleyball volleyball



Hva er BSP

• BSP gikk over fra å være prosjekt til et ordinært tilbud i 
januar 2015 

• Det er fremdeles et tilbud til den samme målgruppen 
• Det er en forutsetning at pasienten er kjent ved 

avdelingen gjennom tidligere innleggelser og at det er 
utarbeidet en kriseplan 

• 50 plasser fordelt på to senger 
• 2 psykiatriske sykepleiere er ansvarlig for oppfølging og 

drifting av sengene sammen med resten av 
miljøpersonalet. 

• Aktiv rusing og høyt symptomtrykk er ekskluderende for å 
bruke plassen



Hvem og hvordan 

• Målgruppe: 
– Pasienter med psykose- eller bipolar lidelse og som ev har 

samtidige lidelser som f.eks rus 
– Pasienten må ha oppfølging fra kommunen og/ eller 

spesialisthelsetjenesten 
– Pasientene må være samtykkekompetente og være uten aktiv 

rusing under innleggelse. Aktiv rusing medfører utskrivelse 

• Hvordan få BSP 
– Pasienten må være kjent i avdelingen 
– Pasienten/pårørende/behandlere kan søke om BSP 
– Søknad går til inntaksteam og fordelt til rehabiliteringsavdelingen. 

Søknaden blir vurdert og pasienten blir kalt inn til en 
vurderingssamtale 

– Pasienten må selv ringe avdelingen for å be om plass



Målsetting med bruk av BSP

• Brukermedvirkning – innflytelse på eget liv 
• Hindre langvarige innleggelser 
• Redusere bruk av tvang 
• Struktur/døgnrytme 
• Hvile 
• Deltagelse i aktiviteter 
• Sosialt 
• Pause fra det daglige miljøet…. 
• Omsorg og støtte i en vanskelig situasjon



Tilbud under innleggelsen

• Mat og medisiner- obs medisinendringer 
• Omsorg og støtte 
• Deltagelse i avdelingens faste aktiviteter: 

– Morgenmøter 
– Pasientundervisning (kognitiv terapi/psykoedukasjon) 
– Aktiviteter i gymsal med fysioterapeut (4 gg/uke) 
– Turgruppe 
– Kreativ uttrykksgruppe 
– Onsdagsmøter (pasientenes eget evalueringsmøte) 
– Volleyball (hver ettermiddag) 
– Sosialt samvær med kaffe/frukt (hver ettermiddag)



Hva er våre erfaringer så langt
• Vi får tilbakemeldinger fra pasientene og våre 

samarbeidspartnere at: 
– Pasientene er fornøyde 
– Dette hindrer lengre innleggelser 
– Det benyttes mindre tvang 
– Det er færre ordinære innleggelser 
– Sengene benyttes mye i starten men etter hvert mindre 
– Noen har plassen og benytter den lite eller ikke! trygghet å ha 

plassen 
– Pasientene opplever å kunne styre innleggelsen selv! 

brukermedvirkning 
– Pasientene «tåler» å vente på at plassen blir ledig 
– Pasienter ønsker BSP fremfor ordinær innleggelse 
– Flere ønsker BSP



Hva ønsker vi videre

• 78% belegg– men ventelister på 2-6 stort 
sett hver uke 

• 11 søknader på vent 
• BSP er et godt tilbud for våre pasienter 

og kan være et godt alternativ for andre 
diagnosegrupper 

• Vi ønsker en BSP seng til 


