Fremtidens DPS i
Bergensregionen
Tjenesteutvikling, Delprosjekt C
Presentasjon for SU 2. juni 2021

Målsetninger for prosjektet
Gi befolkningen et framtidsrettet
psykisk helsevern:
• God tilgang til behandling i psykisk
helsevern
• Bygge et helhetlig pasienttilbud uten det
sterke skillet mellom psykisk helse, rus og
somatikk
• Målrette tilbudet til pasienter med behov
for mer langvarig rehabilitering og
oppfølging

Prosjektstruktur – Del 1
fra 1. mars 2021 – 31. desember 2021
A.

Akuttmottak og andre tjenester på tvers av
somatikk – psykisk helsevern og rusmedisin

B1. Psykiatriske behandlingstilbud
Haukelandsområdet:
pasientgrupper, forløp og tjenestetilbud

B2. Psykiatriske behandlingstilbud
Sandvikenområdet:
pasientgrupper, forløp og tjenestetilbud
C.

Framtidige tjenestetilbud DPS (inkl. private)
og samhandling med sykehusnivået og
kommunene

D. Framtidige tjenestetilbud PBU (inkl. private) –
sykehusnivå og desentralt i kommunene

Referansegruppe

Prosjekteier

Faglig konsept

Prosjekt-ledelse

Del-prosjekt A
Mottaksklinikk II

Rammer

Anbefalt faglig
konsept

Del-prosjekt B1
Behandling Haukeland
Del-prosjekt B2
Behandling Sandviken
Del-prosjekt C
Tjenesteutvikling DPS

Del-prosjekt D
Tjenesteutvikling PBU

Prosjektets overordnede mål
• Prosjektet skal finne en hensiktsmessig
innretning av DPS-enes tilbud, og
besvare hvordan ansvar og
arbeidsoppgaver kan fordeles mellom
DPS-ene, og mellom DPS og sykehus i
Helse Bergen sitt opptaksområde.

Prosjektorganisering
Prosjekteier og prosjektledelse
Rolle

Representant

Prosjekteier

Hans Olav Instefjord (Direktør, Divisjon psykisk helse, HBE)

Medlemmer i
prosjektledelsen

Alf Henrik Andreassen (Klinikkdirektør, Mottaksenheten, HBE)
Brede Aasen (Klinikkdirektør, Psykiatrisk klinikk, HBE)
Erik Hauge (Fagsjef, Divisjon psykisk helse, HBE)
Anders Hovland (Direktør, Solli DPS)

Prosjektleder og prosjektgruppe
Rolle
Prosjektleder
Sekretariat
Medlemmer i
arbeidsgruppen

Enhet/ funksjon
Solli DPS
Solli DPS
Solli DPS
Kronstad DPS
Bjørgvin DPS
Øyane DPS
Betanien DPS
Voss DPS
AFR
DPH, HBE
NKS Olaviken
DNLF
Kommune (fastleger)
Erfaringspanelet

Navn, stilling
Anders Hovland, direktør
Leif Arvid Øvernes, leder for fagutvikling
Victoria Sandal Spångberg, administrasjonssekretær
Lars Onsrud, Psykiater/ klinikkoverlege
Marthe Brurok Myklebost, psykologspesialist, tillitsvalgt NPF
Pål Halle, psykolog
Maria Hauser, psykologspesialist
Cathrine Stue Børhaug, spesialsykepleier
Erlend Djup, Psykologspesialist, Seksjonsleder
Anne Sissel Faugstad, Spesialrådgiver
Minna Hynninen, Psykologspesialist, PhD, Klinikkleder
Kristina Skogseth, Psykiater og tillitsvalgt
Toofan Barhag, fastlege/ praksiskonsulent, Solli DPS
Solveig Bartun Rob, nestleder/ erfaringskonsulent

Mandatet
• Beskriv de største akutte og elektive pasientgruppene og deres vei inn til DPS (t.d. fra
legevakt/fastlege, andre avdelinger, poliklinikker, eller ev. direkte uten henvisning).
• Drøft prinsipper for hvordan inntaket av elektive pasienter skal organiseres og
standardiseres, der man samtidig tar hensyn til føringene fra det regionale prosjektet
«Ein veg inn».
• Hvis tilbudene skal organiseres etter et sektoriseringsprinsipp, hvordan skal de ulike
befolkningsområdene fordeles.
• Hvilke, om noen, spesialiserte funksjoner/kompetansemiljøer bør etableres og hvordan
skal de fordeles.
• Beskriv en anbefalt løsning for samhandling om pasienter med blandingstilstander (ROP),
og grenseflater til sykehus og legevakt/kommune.
• Beskriv hvordan man best mulig kan sikre god somatisk oppfølging av pasientene.
• Skisser forventet framtidig sengekapasitet for de ulike DPSene.
• Beskriv behovet for poliklinisk/ambulant aktivitet og hvordan den bør differensieres.
Beskriv også anbefalt fordeling av funksjoner mellom lokalisering på sykehus eller DPS.

Møteplan
Tema

Dato

Sted

1

Hvordan er behandlingstilbudet på DPS i dag, og hvor vil vi?

29.4
11:30-16

Scandic Bergen
City

2

Hvordan ser fremtidens akutte og elektive pasientforløp ut?

27.5
12:00-14:00

Teams

3

Hvordan ser fremtidens polikliniske og ambulante virksomhet ut?

16.6
12:00-14:00

Teams

4

Hvordan ser fremtidens døgntilbud ut?

26.8
12:00-14:00

Teams

5

Hvordan sikres pasienter helhetlig ivaretakelse av psykisk helse, rus og somatikk i fremtiden?

8.9
12:00-14:00

Teams

6

Hvordan er fremtidens fordeling av ansvar og oppgaver mellom DPS, sykehus og kommuner?

6.10
12:00-14:00

Teams

7

Hvordan er fremtidens fordeling av ansvar, oppgaver og spisskompetanser mellom DPS-ene?

20.10
12:00-14:00

Teams

8

Hvordan ser Fremtidens DPS ut?

11.11
12:00-14:00

Teams

Prosessen videre
• Fortløpende sammenfatninger
• Går ut til gruppen og kommer på nettsidene

Orienteringer til referansegrupper – inkluder SU
Nettside
• Link til Prosjektside
Forelesningsserie
• I forkant av hver samling

2 samlinger for oppsummering

Innspill/ønsker fra SU

• Innspill til arbeidet
• Ønsker om informasjon og eventuelle saksdokument

