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Status Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling, inkludert status CheckWare 

 
 

I saken gjennomgås status i klinikken per januar 2023, utfordringsbildet framover og hvilke 
prosesser som er iverksatt for å sikre god ressursstyring og gode tjenester til pasientene.  
 

Gjennomgangen vil også vise en oppsummering av 2022 og hvilke områder som forventes å få 
særlig fokus i 2023, herunder ytterligere styrking av arbeidet med implementering av 
CheckWare som system for klinisk beslutningsstøtte. 

 
 
 

Forslag til vedtak:  

 
Styret tar saken til orientering. 
 
 
 
 
Sarpsborg, den 17.01.2023 
 
 
 
Hege Gjessing 
administrerende direktør 
 
 
 
 
Vedlegg 

 PP-presentasjon i møtet 
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1. Administrerende direktørs anbefalinger / konklusjoner 

Administrerende direktør anbefaler at styret tar saken til orientering 
 

2. Faktabeskrivelse 

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling (TSB) opplever stor og økende etterspørsel etter 
helsetjenester. Innenfor voksenfeltet er det en svært krevende kapasitetssituasjon i 
døgnbehandling på sykehusnivå med tilnærmet kontinuerlig overbelegg. Det samme gjelder 
innenfor det polikliniske området med et stort antall henvisninger, mens på DPS ’ene er 
kapasiteten mer i tråd med behovet. Når det gjelder barn og ungdom er kapasitetssituasjonen på 
døgnbehandling bedre, men det er fortsatt enkelte lange pasientforløp som utfordrer den totale 
kapasiteten. Poliklinisk er situasjonen svært krevende pga. stort vekst i antall henvisninger de siste 
årene. Når det gjelder TSB er døgnkapasiteten og poliklinisk kapasitet god. 
 
Det har vært en positiv utvikling mot slutten av 2022 på en del styringstall i klinikken. Blant annet 
har avslagsprosenten gått betydelig ned både i BUP og psykisk helsevern voksne. Det har også 
vært en reduksjon i ventetid, og noe av etterslepet i aktivitet har blitt tatt igjen. 
 
De to mest betydelige utfordringene per i dag er knyttet til kompetanse og økonomi. Et betydelig 
antall vakante/ubesatte spesialiststillinger gjør det krevende å opprettholde kvalitet og kapasitet i 
tråd med forventninger innenfor økonomiske rammer. Til tross for kontinuerlig arbeid med 
rekruttering er det fortsatt et betydelig antall ledige spesialiststillinger og dette ser ikke ut til å 
avta i årene framover.  
 
Ressursmessig har antall henvisninger og merarbeid per pasient økt betydelig de siste årene. Dette 
har skjedd uten tilsvarende økning i økonomiske ressurser og utfordrer særlig kapasiteten i 
klinikken og gjør det tidvis krevende å nå styringsmål.  
 
Implementering av det klinisk beslutningsstøtteverktøyet CheckWare er i rute. Det er opprettet en 
rolle som prosjektleder i klinikken for å øke fokuset på implementeringsarbeidet framover. Det 
forventes at denne rollen vil være på plass i løpet av januar/februar 2023.  
 

3. Administrerende direktørs vurderinger 

Administrerende direktør anbefaler styret å ta saken til orientering. 
 

Generelt vil sykehuset ha en krevende situasjon i 2023 med stramme økonomiske rammer, høy 
aktivitet og nye oppgaver for de fleste fagområder. SØ er avhengig av å etablere økonomisk 
bærekraft for å kunne gjennomføre fremtidige nødvendige investeringer. Det legges vekt på å 
verne psykisk helsevern i denne situasjonen, men samtidig må alle prioriteringer vurderes 
helhetlig og i en sammenheng for å ivareta sykehusets totale behov. 
 


