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Kort om selve ordningen

• Brukeren vurderer selv behov for innleggelse. 

• Brukerne slipper ”omveien” til innleggelse. 

• Max 5 dagers opphold – 3 dagers karenstid. 

• Ingen behov for oppfølging av lege/ psykolog.



Kort om selve ordningen

• Fokus under oppholdet: 
– Stabilisering i form av… 
– Døgnrytme, 
– Ernæring, 
– fysisk aktivitet, samt 
– støttesamtaler med miljøpersonalet



Hvilke perspektiver ligger til grunn for ordningen?

”Brukermedvirkning skal være det bærende prinsippet i 
organisering av det psykiske helsevernet”  

 Oppdragsdokumentet 2011 
!

• Brukerperspektivet 
 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 sine 
psykiske lidelser.



Hvilke perspektiver ligger til grunn for ordningen?

!
• Driftsperspektivet 

 En mer hensiktsmessig bruk av sengeplassene ved 
døgnenhetene. 

!
!

”Det er etablert brukerstyrte plasser innen  
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

 i alle helseforetaket” 
                                                              Beskrevet som et mål i  
                                                                             oppdragsdokumentet 2014



Hvem er ”målgruppen”?

• Pasienter fra opptaksområdene til både  
 DPS Solvang og DPS Strømme. Dvs Kristiansand i 

tillegg til 8 omkringliggende kommuner (105.000). 
!
• Primært pasienter med et symptombilde preget av 

flere og/eller hyppige innleggelser bak seg i både 
akuttpsykiatrien og DPS’ene. 
!

• Pasienter som vurderes å være i behov av 
døgnopphold som et supplement til annen poliklinisk 
oppfølging.



Hvem er ”målgruppen”?

• Betingelser for å få avtalen: 
– Poliklinisk oppfølging må være etablert for å få tilbud 

om egenstyrte innleggelser! 
!

– Pasientens behov må ikke overstige det som skal være 
fokus under innleggelsen.  

– Pasienten må ha tilstrekkelig kontroll over 
selvdestruktiv adferd, og ikke være i en tilstand hvor 
vedkommende er til fare for seg selv eller andre.  

– Pasienten må være i stand til å vurdere egne behov.



Evaluering etter 3 års drift…
• Gjennomføring 

• Hva fant vi? 

• Veien videre



Gjennomføring

Hvem benytter seg av ordningen, og hvordan opplever de 
 involverte parter ordningen om egenstyrte innleggelser?  
!

•  Opplever pasienten å bli overprøvd ved ønske om  
  innleggelse? 
!

•  Opplever pasienten at det er greit å ta egne avgjørelser  
  og vurderinger, og stoler personalet på disse  
  avgjørelsene? 
!

•  Opplever pasienten en økt tilgjengelighet på  
  innleggelser? 
!

•  Opplever pasienten en økt egenmestring?



Gjennomføring

• Fokusgruppemøter  

– Alle nåværende/ tidligere brukere av ordningen ble invitert (43 stk)  

– Personalet ved døgnenheten, som ivaretar denne ordningen, ble 
også invitert til et eget gruppemøte. 
!

Alle behandlingsansvarlige (polikliniske behandlere/fastleger) 
fikk brev med mulighet for å svare på de samme spørsmålene 
som ble stilt på fokusgruppemøtene. 



Gjennomføring

• Kvantitative data fra DIPS (pasientdatasystemet) 
!
– Antall innleggelser/liggedøgn i akuttpsykiatrien og DPS’ene året før 

inngåelse av avtale om egenstyrte innleggelser, sammenliknet med 
antall innleggelser/liggedøgn i året etter avtalen kom på plass. 
!

– Gjelder pasienter som har hatt tilbud om egenstyrte innleggelser i 
minst 1 år (totalt 32 stk). 
!

– All resterende data er hentet fra alle 43 pasientene som har eller har 
hatt tilbud om egenstyrte innleggelser.



Hva fant vi?

• Fokusgruppemøtene gir oss følgende tilbakemelding:  

– Pasientene opplever en større grad av egenmestring ved 
at de ansvarliggjøres og tar kontroll over egen 
situasjon/ eget liv.  

– Pasientene 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!  

– Pasientene opplever som regel at det er plass 
umiddelbart når de henvender seg med ønske om 
innleggelse.



Hva fant vi?

• Fokusgruppemøtene gir oss følgende tilbakemelding:  

– Pasientene opplever å bli møtt med respekt og omsorg når 
de henvender seg. 
!

– Pasientene opplever at personalet stoler på vurderingene 
som er tatt, og blir ikke overprøvd. 
!

– Pasientene er generelt godt fornøyd med ordningen som i 
utgangspunktet medfører innleggelse uten behandling 
fra lege eller psykolog.



Hva fant vi?
Tilbakemeldinger fra behandlere/ henvisere
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Overprøvd ønske om innleggelse Økt tilgjengelighet på innleggelser

Ja
Nei

Grafen viser at svarene fra de behandlingsansvarlige samsvarer med det 
pasientene selv opplever.



Data hentet fra DIPS:

Antall liggedøgn



Data hentet fra DIPS:

Kristiansand (66291)
Lindesnes (3688)
Mandal (11715)
Songdalen (4696)
Søgne (8212)
Vennesla (10547)



Data hentet fra DIPS:

Schizofreni 6
Bipolar lidelse 6
Depresjon 9
Dystymi 2
PTSD 13
Ustabil personlighetsforstyrrelse 5
ADHD 2



Data hentet fra DIPS:

menn
kvinner



Data hentet fra DIPS:

Alder



Innleggelser & liggedøgn



Data hentet fra DIPS:
• I måleperioden har pasientene hatt en betydelig 

reduksjon i antall innleggelser: 
– I akuttpsykiatrien: 54%.  
– Ved DPS’ene (ordinære innleggelser): 68%

Innleggelser før avtale
Innleggelser etter avtale



Data hentet fra DIPS:
• I måleperioden har pasientene hatt en betydelig 

reduksjon i antall liggedøgn: 
– I akuttpsykiatrien: 41%.  
– Ved DPS’ene (ordinære innleggelser): 63%

Liggedøgn før avtale
Liggedøgn etter avtale



Data hentet fra DIPS:

Liggedøgn
Innleggelser



Data hentet fra DIPS:

Akutte
ordinære
Egenstyrte



Dette kan tolkes som om…

!
• …egenstyrte innleggelser er med på å redusere antall liggedøgn i akuttpsykiatrien! 
!

• …behovet for døgnopphold er det samme blant pasientgruppen, men med avtale 
om egenstyrte innleggelser blir dette i større grad ivaretatt på et lavere 
omsorgsnivå - altså en åpen døgnenhet på DPS Strømme framfor en lukket 
akuttenhet! 
!

• …egenstyrte innleggelser gir pasienten større innflytelse, ansvar og 
medbestemmelse over egen livssituasjon!  !! !!!!!!

• Dette kan tyde på at ordningen med ”egenstyrte innleggelser” er med på å redusere innleggelser i de akutte 
enhetene (noe som også kommer tydelig fram i intervjuene).



Veien videre…

!
• Brukerperspektivet 
  
• Driftsperspektivet 
!

• Ordningen fortsetter uforandret v/ DPS Strømme 
!

• Kommunehelsetjenesten?



Takk for oppmerksomheten!

Henrik von Kirchbach 
Enhetsleder, DPS Strømme 

døgnenheten


