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Behandlingstilbud og organisering

• Psykiatrisk akuttmottak har 20 døgnplasser,  2500 innleggelser i 2020

• Avdeling spesialisert psykosebehandling
• Enheter 

• 3 akuttseksjoner – 33 døgnplasser

• Tidlig psykose – 15 døgnplasser, 7 av disse psykose + alvorlig rusproblem

• Kompleks rehabilitering – 9 døgnplasser 

• Innleggelser i 2019
• 387 innlagt i ASP – 152 (39%) hadde et rusproblem

• Avdeling stemningslidelser
• 23 døgnplasser



Samarbeid med andre instanser

• Hovedsamarbeidspartnere: AFR og kommune
• Mye fungerer godt i samarbeidet, særlig om ROP forløp er opprettet

• Opprettelse av ROP forløp tidkrevende

• Boligspørsmålet ofte vanskelig

• Koordinering og kontinuitet

• AFR
• Vurderingsenheten

• Medikamentfri behandling ekskluderer pasienter som trenger psykose



Refleksjoner og erfaringer knyttet til behandling og 
oppfølging av ROP pasienter

• Integrert behandling
• Utfordrende å gi god nok behandling for rusproblem i Psykiatrisk klinikk

• Behandlingslengde

• Bolig
• Hva er gode botiltak for personer med schizofreni og pågående rus

• Differensierte tilbud

• Kontinuitet gjennom ulike sykdomsfaser



Hva kan Psykiatrisk klinikk – ASP bidra med?

• Intensiv behandling ved akutte psykoser

• Tidlig-psykose utredning og behandling til personer med psykose og 
komorbid rus i aler 18-30 år

• Kompleks rehabilitering 

• Dersom kapasiteten tillater det – utrede og behandle sammensatte 
tilstander i den grad dette ikke lar seg gjøre i ROP seksjon

• Samarbeide tett med ROP døgnseksjon

• Øke egen kompetanse

• Være gode samarbeidspartnere



Hva dere ønsker dere fra andre tjenester for å få til 
best mulig samhandling om ROP pasienter

• Koordinering – Individuell plan (IP) + koordinator + møte med pasientens 
viktigste hjelpere
• kan IP inkludert kriseplan gjøres tilgjengelig for samarbeidspartnere gjennom digitale 

tjenester?

• Kontinuerlige kommunale tjenester: 
fastlege/NAV/booppfølging/ruskoordinator

• Differensierte kommunale botiltak med tett samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten

• Endret inntaksprosedyre i AFR
• Vurderingsenheten? Vurderinger i ASP vektes lavt
• Eget inntak for pasienter med alvorlig psykiatrisk lidelse + alvorlig rus?

• At ROP seksjon kommer i gang med to døgnposter som planlagt


