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Sammendrag 

Den 01.07.1997 ble det, i samarbeid med Nasjonalt senter for selvmordsforskning og 

forebygging, etablert et behandlingskjedeprosjekt ved Aker universitetssykehus. Et system for 

tidlig identifisering av alle pasienter som ble innlagt på grunn av villet egenskade ble innført 

og det ble etablert et forpliktende samarbeid mellom sykehusets medisinske mottaksavdeling, 

enhet for konsultasjonspsykiatri og psykiatriske sykepleiere i de bydelene sykehuset hadde 

som opptaksområde. I programmet inngikk at alle pasienter innlagt for villet egenskade skulle 

bli vurdert av psykiater, annen lege eller enhet for konsultasjonspsykiatri. evt. lege fra 

akuttpsykiatrisk avdeling på kveld eller i helger. Etter utskrivning fra sykehuset fikk alle 

pasientene tilbud om rask oppfølging fra psykiatrisk sykepleier i bydelen der han bodde. Vi så 

at raten for innleggelser varierte nokså mye. Dette gjaldt både for kvinner og menn. Trenden 

viste imidlertid et fall i reinnleggelser, spesielt fra 2000 til 2002. I april 2004 fikk sykehuset et 

nytt opptaksområde. Et arbeid med å etablere rutiner for samarbeid med de nye kommunene 

ble igangsatt umiddelbart. Selv om alle rutiner ble videreført uendret inne på sykehuset, 

medførte sektorendringen store endringer i hvordan oppfølgingen av villet egenskade–

pasienter ble organisert ute. Vi så da en kraftig økning av antall reinnleggelser.  

 

Metode; A) Gjennomgang av dokumenter som beskriver rutiner for det kliniske arbeidet i 

sykehuset og bydelene, samt avtaledokumenter og dokumentasjon av erfaringer fra 

Akerprosjektet og B) Innsamling av data fra informanter etter sektorendringen.  

 

Resultater; Vi fant endringer i forhold til forankring av tiltakene, finansiering, antall 

deltakere ute, metode for selvmordsvurderinger, tilgang 

til undervisning og veiledning, samhandlingsmønstre på tvers og informasjonsflyt mellom alle 

impliserte parter. 

 

Oppsummering; En behandlingskjede ser ut til å ha størst effekt med hensyn til 

reinnleggelser dersom det etableres rutiner for en god informasjonsflyt og at kjeden har stor 

grad av indre struktur. Det må legges opp til tette samhandlingsrutiner, og samarbeidet må gå 

på tvers av de forskjellige aktørene. Dette bidrar til at pasienten opplever tjenestene som en 

helhet. Man må sikre at deltakerne får nødvendig trening, opplæring og veiledning. 

Kontrakten må være klar og forpliktende, og den må forankres høyt oppe i organisasjonene. 

For å sikre en funksjonell behandlingskjede må det følge med en finansiering av tiltaket. 

 

Abstract 

Abstract 

On 1 July 1997 a chain of care project was established at the Aker University Hospital, in 

cooperation with the National Centre for Suicide Research and Prevention, NSSF. A system 

was implemented for early identification of all patients admitted due to intentional self-harm 

and a binding collaboration was established between the general hospital emergency ward, the 

unit for consultation psychiatry and psychiatric nurses in the catchment area of the hospital. 

The program ensured that all patients admitted for intentional self-harm were to be assessed 

by a psychiatrist, another doctor, or the unit for consultation psychiatry, if necessary a doctor 

from the psychiatric emergency ward in the evenings or weekends.  Upon discharge from 

hospital all patients were offered a quick follow-up by the psychiatric nurse in their respective 

districts. We saw that the rate for admissions varied considerably. This concerned both men 

and women. However, there was a trend showing a decline in readmissions, especially from 
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2000 until 2002.  In April 2004 the hospital was assigned a new catchment area. Immediately 

an initiative was taken to establish routines for collaboration with the new municipalities. 

Even though all routines were unaltered and remained the same in the hospital, the sector 

change resulted in major changes in how the follow-up of intentional self-harm patients was 

organized outside the hospital. We witnessed a sharp increase in the number of readmissions. 

 

Methods: A) a review of documents which describe the routines for the clinical work in the 

hospital and local districts, including documents of agreement and documents of experience 

from the Aker Project and B) a collection of data from informants after the sector change. 

 

Results: we found changes in relation to the safeguarding of the precautions, funding, number 

of participants in the catchment area of the hospital, methods of suicide assessments, access to 

education and guidance, patterns of interaction and flow of information between the parties 

involved. 

 

Summary: with regard to readmissions a chain of care seems to be the most effective when 

firm routines for a good flow of information is established and when there is a substantial 

degree of inner structure in the chain itself. It is necessary to have well-established routines of 

interaction and there has to be cooperation between the different parties. This contributes to 

the patient’s experience of the services as an integrated entity. The participants need to 

receive the necessary training, instruction and guidance. The contract has to be clear and 

binding and it has to be supported by the higher levels of the organizations. Proper funding of 

the measures is necessary in order to guarantee a functional chain of care. 
 

Introduksjon 

 

Villet egenskade og risikofaktorer 

Villet egenskade, definert som en handling utført i den hensikt å skade seg selv med eller uten 

dødsintensjon (Hawton et al., 2003a), er et hyppig forekommende problem i befolkninger 

(Hawton et al., 2003b; Hawton et al., 2003a). Gjennom forskning har det blitt identifisert en 

rekke risikofaktorer i forhold til selvmord og villet egenskade. Disse risikofaktorene handler 

for det meste om individuelle faktorer i pasienten og eller i hans omgivelser. I mindre grad har 

det vært forsket på organisatoriske forhold i når det gjelder behandling og oppfølging av 

pasienter som har vært innlagt i somatiske sykehus etter en episode med villet egenskade. I 

denne artikkelen vil jeg se på om organisasjonsmessige forhold kan være en samspillsvariabel 

når det gjelder oppfølging av denne pasientgruppen og på den måten ha betydning for tidlige 

reinnleggelser for villet egenskade i en pasientpopulasjon.  

 Aker Universitetssykehus (AUS) endret sektor i 2004. Etter overgangen til ny sektor, spesielt 

de første par år, hadde man et klart inntrykk av at antallet pasienter som ble reinnlagt for villet 

egenskade hadde økt. Med reinnleggelse forstår man her en ny innleggelse i samme sykehus 

innenfor en gitt tidsperiode. Med reinnleggelsesrate forstås antall reinnleggelser per 100 000 

innenfor en gitt tidsperiode. For å undersøke om forekomsten av reinnleggelse faktisk hadde 

økt fra før til etter sektorendringen, kontrollert for eventuelle endringer i karakteristika ved 

den aktuelle pasientpopulasjonen, gjorde Mehlum et al en studie der man så på innleggelser 

og reinnleggelser for villet egenskade på sykehuset i perioden 1997-2007 (Mehlum et al., 

2010c). Foruten å se på om antallet reinnleggelser hadde økt, ønsket man å studere hvorvidt 
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prediktorer for gjentatt villet egenskade hadde endret seg i pasientpopulasjonen i løpet av det 

aktuelle tidsrommet. 

Man fant at 6,9 % av pasientene som hadde vært innlagt i 10 års-perioden ble reinnlagt for en 

ny episode med villet egenskade 1 gang, mens 6,3 % ble reinnlagt to eller flere ganger. Av de 

pasientene som ble reinnlagt, var det hele 77,1 % som ble reinnlagt i løpet av de første 12 

mnd. etter indeksinnleggelsen. Det var 2,7 ganger større risiko for reinnleggelse etter 

sektorendringen og denne økte risikoen var størst de første to årene etter overgang til ny 

sektor. Det kunne tenkes at endring i kjennetegn ved pasientpopulasjonen i den gamle og nye 

sektoren ville kunne forklare de observerte endringene i reinnleggelsesrate, men så var ikke 

tilfellet.  

Siden pasientkarakteristika ikke kunne forklare forskjellen i reinnleggelsesraten, må det ha 

vært andre forhold som har spilt inn, noe denne undersøkelsen ikke kunne belyse. I denne 

artikkelen vil jeg belyse i hvilken grad den observerte økningen i reinnleggelsesraten for villet 

egenskade i pasientpopulasjonen kunne ha sammenheng med endringer i kliniske rutiner, 

organisasjonsmessige forhold og ressursgrunnlag før og etter sektorendringen. Heretter vil jeg 

beskrive tidsrommet fra 1997 til sektorendringen i 2004 som periode 1 og tiden etter, inntil 

2007 som periode 2.  

Med utgangspunkt i de tiltakene som kommer fram i tre norske studier (Mork et al., 2001; 

Mehlum et al., 2010a; Mork et al., 2010) vil jeg drøfte kvaliteten i det kliniske forebyggende 

arbeidet som ble gjort ved AUS før og etter overgangen til den nye sektoren. Den ene studien 

fokuserer på gitte kvalitetsstandarder. Dersom sykehuset hadde implementert nedskrevne 

kvalitetsstandarder for behandling og oppfølging av pasienter innlagt for villet egenskade i 

1999 var det signifikant større sjanse for at de også skåret høyere på å inneha de samme 

kvalitetsstandarder 7 år senere. (Mehlum et al., 2010a) Den andre viste at bare 32 % av 

sykehusene hadde etablert en behandlingskjedemodell i tråd med myndighetenes anbefalinger 

i 2006 (Mork et al., 2010). Dersom sykehuset hadde a) en samarbeidsavtale med de 

kommunene det hadde som nedslagsfelt i 1999 og b) i tillegg hadde skriftlige retningslinjer 

inkludert et kvalitetssikringsprogram var det signifikant mer sannsynlig at de hadde en 

behandlingskjede struktur i samarbeid med kommunene i tråd med myndighetenes 

anbefalinger syv år senere. Den tredje belyser at ”sykehus som hadde hatt prosjekter rettet 

mot psykososial oppfølging av parasuicidpasienter, eller som hadde en person eller et team 

med ansvar for oppfølgingen, tilfredstilte i større grad de anbefalte tiltakene (nasjonale og 

internasjonale anbefalinger) enn sykehus uten slike prosjekter eller team” (Mork et al., 2001). 

Kvalitetsstandardene det fokuseres på kommer fram i tabell 1. 

På tross av at man her har hatt fokus på at standardene ble opprettholdt over tid, sier studiene 

ikke noe om hvorvidt disse faktorene har en direkte betydning for ny reinnleggelse for villet 

egenskade. Jeg vil allikevel undersøke i hvilken grad organisering av behandlingskjedene i de 

to periodene jeg fokuserer på ivaretok disse kvalitetsstandardene. Dersom 

kvalitetsstandardene i mindre grad var integrert i organiseringen i periode 2, sammenliknet 

med periode 1, kan det muligens ha forklaringsverdi i forhold til den store økningen av 

reinnleggelser i periode 2.  
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Perspektiver og begreper 

En studie fra 2005 viser at det hvert år blir innlagt i overkant av 4000 personer i norske 

helseforetak etter en episode med villet egenskade (Kopjar et al., 2005). Pasienter som har 

vært sykehusinnlagt for villet egenskade er en sårbar gruppe med høy risiko for gjentakelse og 

selvmord (Haw et al., 2007; Owens et al., 2002; Suokas et al., 2001) og død ved ulykke eller 

somatisk sykdom (Hawton et al., 2006; Ekeberg et al., 1991; Ekeberg et al., 1994). Ved siden 

av psykisk lidelse inkludert rusmisbruk, er tidligere episode(r) med villet egenskade den 

viktigste risikofaktoren når det gjelder både selvmord og nye episoder av villet egenskade 

(Haw et al., 2007). 

Den høye risikoen for gjentakelse ser ut til å henge sammen blant annet med disse pasientenes 

tendens til ikke å følge opp videre behandling (Mork et al., 2001). Livsbelastningene som har 

utløst egenskade-episodene er ofte sammensatte (Hjelmeland, 1996), og behovet for hjelp på 

flere områder i livet kan være stort. Kontinuitet og sammenheng i hjelptilbudene antas også å 

være sentrale elementer i en effektiv bistand til disse pasientene. Det er sparsomt med studier 

som viser hvilken effekt behandling av villet egenskade-pasienter har, når det gjelder 

forebygging av videre selvmordsatferd (Mehlum L et al., 2006; Hawton K et al., 1999; 

Mehlum L et al., 2007). På tross av det store behovet for å utvikle effektiv behandling 

(Goldacre et al., 1993; Angst et al., 2002), er det også publisert få studier som har fokusert på 

kvalitetsstandarder i helseforetak som tar imot pasienter etter en episode med villet 

egenskade.  

Begrepet ”integrert omsorg” er ofte brukt i internasjonal litteratur om behandling og 

oppfølging gitt i et gjensidig forpliktende samarbeid mellom primærhelsetjenesten og 

spesialisthelsetjenesten (Shortell et al., 2010). En forutsetning for å få dette til er at man har 

tilgang på menneskelige ressurser, tilgjengelige økonomiske ressurser, skriftlige avtaler og 

kontrakter og forsvarlig informasjonsflyt mellom de forkjellige organisasjonene som utfører 

helsehjelpen. Tjenesten utføres så ved å benytte ressurser på tvers av de forskjellige 

organisasjonene som utfører arbeidet. Tjenesten må organiseres som en sammensatt tjeneste 

som oppleves som en helhet for pasienten (Shortell & McCurdy, 2010). En kan imidlertid 

ikke med sikkerhet si noe bestemt om hvilke elementer i denne organiseringen som er mest 

virksomme. 

I Norge har man også fokusert på viktigheten av å etablere skriftlige rutiner for en koordinert 

behandlingskjede, der man bl.a. legger vekt på kompetanse i alle ledd (Mehlum et al., 2010a; 

Mork et al., 2010). En behandlingskjede er et forpliktende samarbeid mellom flere aktører. I 

denne sammenheng er det snakk om et samarbeid mellom sykehus, psykiatrisk 

spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjenesten i et gitt område. Dette var sterkt vektlagt i den 

norske handlingsplanen mot selvmord fra 1995 (Statens helsetilsyn, 1995). Som følge av 

denne ble det i årene 1995-1999 etablert behandlingskjedetiltak i omtrent 30 % av landets 

sykehus. Disse ble finansiert av statlige prosjektmidler. På grunnlag av erfaringene fra disse, 

samt kunnskap og erfaring hentet fra utlandet (Arensman et al., 2001; Hawton K et al., 1999) 

ble det så utarbeidet nasjonale retningsliner for behandling og oppfølging av pasienter innlagt 

etter villet egenskade i norske sykehus i 2001(Mehlum et al., 2001). Her ble det anbefalt 

etablert systemer for I) monitorering av alle villet egenskade pasienter, II) forsvarlig 

psykososial utredning av alle pasientene ved kvalifisert personale og III) etablering av 

behandlingskjeder for videre oppfølging i tråd med behandlingskjeden som er blitt kalt 



 6 

”Bærumsmodellen” (Dieserud et al., 2001). Denne modellen har som formål å sikre 

pasientene en rask oppfølging etter utskrivning fra sykehus i et tett samarbeid mellom sykehus 

og oppfølgende ledd i førstelinjetjenesten. Det har blitt rapportert om redusert forekomst av 

reinnleggelse for villet egenskade hos pasienter etter innføring av behandlingskjedemodellen i 

Bærum (Dieserud et al., 2001). 

I tråd med denne tenkningen har stortinget senere vedtatt samhandlingsreformen (2009). Her 

forutsettes det at ansvaret for behandling og oppfølging av store pasientgrupper skal legges til 

kommunenehelsetjenesten i stedet for spesialisthelsetjenesten ved å etablere koordinerte 

helsetjenester på tvers av spesialisthelsetjenesten, NAV og kommunehelsetjenesten.  

Aker Universitetssykehus var blant de helseforetakene som i denne perioden etablerte en 

behandlingskjedemodell som beskrevet over. I samarbeid med Nasjonalt senter for 

selvmordsforskning og selvmordsforebygging (NSSF) ble det i 1997 etablert et nært og 

forpliktende samarbeid mellom sykehusets medisinske akuttmottak, sykehusets 

konsultasjonspsykiatriske enhet og de bydelene sykehuset den gang hadde som sin sektor. 

Med sektor mener jeg sykehusets opptaksområde. I samsvar med Dieserud m.fl. (2001), 

erfarte man også her at antallet pasienter som ble reinnlagt for ny villet egenskade ble 

redusert. Denne reduksjonen holdt seg inntil sykehuset fikk ny sektor i 2004. I forbindelse 

med denne overgangen ble organiseringen av behandlingskjeden også endret.  

Materiale og metode 

I periode 1 bygger undersøkelsen på gjennomgang av dokumenter som beskriver avtaler og 

rutiner for det kliniske arbeidet i sykehuset og bydelene, og rapporten fra arbeidet som ble 

utført for å etablere en behandlingskjede i forbindelse med Akerprosjektet (Schjelderup et al., 

1999). I tillegg til dette, bygger undersøkelsen i periode 2 på data innsamlet fra informanter i 

sektorkommunene og bydelene. I etterkant av sektorendringen var det i hver av de 6 

kommunene og de 2 bydelene sykehuset hadde fått som ny sektor, blitt oppnevnt en person 

som skulle ha et hovedansvar for koordinering av arbeidet i sin kommune/bydel og som skulle 

kommunisere med sykehuskoordinator (kommunekoordinator/bydelskoordinator). Disse 

personene er informanter i denne studien. Informantene deltok i et telefonintervju av ca 15 

minutters varighet og svarte på et spørreskjema (Tabell 1). Alle kommunene og bydelene ble 

invitert til å delta. Alle 8 koordinatorer deltok i telefonintervjuet mens 6 av 8 besvarte 

spørreskjemaet. Det var artikkelforfatteren som samlet inn alle dataene. I telefonintervjuet ble 

det fokusert på forhold ved teamet. Hvor mange deltakere det var i hvert team, deres 

utdanningsbakgrunn, personellutskiftninger i gruppen i løpet av perioden. Det ble også 

fokusert på forhold ved pasientbehandlingen: hvor mye tid som gikk med til oppfølging av 

den enkelte pasient, hvor lang oppfølgingstid den enkelte pasient fikk og hvor lang tid det 

gikk fra pasienten ble skrevet ut til han ble kontaktet. Som molestokk for å beskrive 

forskjeller i kvaliteten på det kliniske forebyggende arbeidet mellom periodene er 

kvalitetsstandardene i artiklene til Mehlum m.fl. (Mehlum et al., 2010a) benyttet. Som det 

fremgår i rapporten fra Akerprosjektet  (Schjelderup et al., 1999) var alle de relevante 

kvalitetsstandardene implementert i periode 1. Via spørreskjema ble det undersøkt om disse 

også var til stede i periode 2 (Tabell 1).  
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Dette prosjektet medførte ikke innsamling av personidentifiserbare opplysninger og 

vurderinger om helseforhold, og prosjektet ble derfor ikke søkt godkjent av Regional komité 

for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. 

Resultater 

Kliniske rutiner for behandling og oppfølging  

Som det framgår i rapporten fra Akerprosjektet ble det den 01.07.1997, i samarbeid med 

NSSF, etablert et behandlingskjedeprosjekt ved AUS. Prosjektet var i forkant forhandlet fram 

gjennom direkte kontakt mellom NSSF og sykehusets direktør. Avdelingsledelser og 

divisjonsledelser var ikke inkludert i denne prosessen. Et system for tidlig identifisering av 

alle pasienter som ble innlagt på grunn av villet egenskade ble innført og det ble etablert et 

forpliktende samarbeid mellom sykehusets medisinske mottaksavdeling, Enhet for 

konsultasjonspsykiatri og psykiatriske sykepleiere i de bydelene sykehuset hadde som sektor. 

I prosjektet inngikk at alle pasienter innlagt for villet egenskade skulle bli vurdert av 

psykiater, annen lege eller psykiatrisk sykepleier fra Enhet for konsultasjonspsykiatri, evt. 

lege fra akuttpsykiatrisk avdeling utenom vanlig arbeidstid.  

Som det fremgår av rapport fra Akerprosjektet, fikk sykepleierne i mottaket opplæring om 

rutiner for mottak og behandling av pasientene. Det ble nedsatt en gruppe erfarne sykepleiere 

som hadde ansvaret for opplæring av nye sykepleiere og som sørget for at etablerte rutiner ble 

fulgt. Det var liten utskifting av personer i denne gruppen i perioden. Man la vekt på at 

pasientene skulle oppleve å bli tatt godt imot og føle seg akseptert. Da disse pasientene i 

større grad enn andre har en tendens til å la være å møte opp, eller falle ut av 

behandlingstiltak, arbeidet man etter målsettingen at alle pasienter etter villet egenskade 

skulle få tilbud om rask oppfølging ved psykiatrisk sykepleier i bydelen - helst dagen etter 

utskrivning. 

Det var sykepleierne i mottaket som motiverte pasientene til å ta imot tilbud om oppfølging 

etter utskrivelsen og innhentet skriftlig samtykke, og det var de som kontaktet den ansvarlige 

psykiatriske sykepleieren i hjemmebydelen før pasienten forlot sykehuset.  

Som det framgår i rapporten fra Akerprosjektet, tilsatte hver av de sju bydelene sykehuset 

hadde som sektor periode 1 en psykiatrisk sykepleier som i en del (20 %) av sin stilling hadde 

ansvar for behandlingskjeden i sin bydel. Sykepleiernes oppgave var å gi pasienten et 

kortvarig støttetilbud i overgangen mellom sykehusbehandling og oppfølging i andre deler av 

helse og sosialtjenesten. De skulle også fungere som pasientens ombud i forhold til bydelens 

helse- og sosialtjenester og motivere for videre behandling. Selv om de psykiatriske 

sykepleierne hadde hovedansvar for hver sin bydel, hadde de en jevnlig kommunikasjon og 

overlappet hverandre i ferier og ved sykdom. Før 2004 hadde sykehuset syv bydeler i 

Groruddalen i sin sektor. Dette ble endret i april 2004. Foruten bydelene Alna, som ble utvidet 

med noen omkringliggende områder og Bjerke som forble uendret, fikk sykehuset ansvaret 

for seks kommuner i Follo-regionen. I forbindelse med sektorendringen ble det umiddelbart 

satt i gang et arbeid med å etablere rutiner for samarbeid med de nye kommunene og 

bydelene. For å sikre at de gode erfaringene man hadde høstet fra 1997 ikke skulle gå tapt var 
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målet å etablere en ny behandlingskjede. Det var sykehuskoordinator som tok ansvaret for å 

etablere nye skriftlige samarbeidsrutiner med kommunene og bydelene. Avtalen ble utarbeidet 

etter samme mal som i periode 1, men ble forhandlet fram på et mye lavere forvaltningsnivå 

enn i periode 1. Bydelenes direktører og kommunenes rådmenn var ikke delaktige i prosessen. 

Det var representanter for kriseteamene i kommunene som kom til enighet med 

sykehuskoordinator og denne enigheten ble ikke forankret på høyere nivå i bydelenes og 

kommunenes forvaltning. 

Organisasjonsmessige forhold  

I rapporten fra Akerprosjektet blir organiseringen av behandlingskjeden beskrevet detaljert. I 

periode 1 var organisasjonen underlagt sykehusdirektøren og bydelsdirektørene. Slik var det 

ikke i periode 2. Innad på sykehuset ble behandlingskjeden da forankret under klinikksjef, via 

avdelingssjef for Akuttpsykiatrisk avdeling i Klinikk for psykisk helse. I kommunene og 

bydelene ble den forankret under leder for psykisk helse. I motsetning til periode 1, da det var 

jevnlig kontakt mellom sykehusets direktør og bydelsdirektørene, var det ikke lagt til rette for 

noen form for kommunikasjon mellom klinikksjefen og bydelsdirektørene og rådmennene i 

periode 2.  

Blant de sykepleierne i medisinsk mottak som hadde ansvaret for opplæring av nye 

medarbeidere som kom til og som hadde ansvaret for å se til at alle prosedyrer til en hver tid 

ble fulgt, ble det valgt ut en koordinator. Hennes oppgave var å sikre god kommunikasjon til 

egen linjeleder, til de som fulgte opp i bydelene og kommunene og til sykehuskoordinator. 

Slik var det i begge periodene. 

Innad i sykehuset lå rutinene i forhold til pasientmottak, behandling, oppfølging og 

utskrivning av pasienter fast i hele 10 årsperioden. På dagtid var det Enhet for 

konsultasjonspsykiatri som etter definerte prosedyrer forestod utreding og vurdering av 

pasientene. Etter at vurderingen var utført, ble saken alltid drøftet med de øvrige i 

konsultasjonsteamet før man konkluderte med en anbefalt oppfølging som pasienten skulle få 

etter utskirving.  

I periode 2 førte sektorendingen til store endringer i hvordan oppfølgingen av villet egenskade 

pasienter ble organisert av medarbeiderne i kommunene og bydelene. Mens sykehuset før 

sektorendringen samarbeidet med en psykiatrisk sykepleier i hver av de sju bydelene innenfor 

den daværende sektor, gikk man nå over til å samarbeide med flere kriseteam i kommunene i 

Folloregionen, samt et noe utvidet team i de gjenværende bydelene. Kriseteamene var 

tverrfaglig sammensatt med profesjoner som helsesøstre, sosionomer, barnevernspedagoger, 

vernepleiere, psykiatriske sykepleiere og prest. Antallet deltakere i kommunenes kriseteam 

var 2 – 5 personer, til sammen 21 personer, og den yrkesmessige sammensetningen varierte 

fra team til team. I bydelene Alna og Bjerke ble det gjort endring ved at to fagpersoner, en 

psykiatrisk sykepleier og en med sosialfaglig utdanning, skulle dekke funksjonen i hver av 

bydelene. I motsetning til periode 1, da man hadde en felles koordinator for alle bydelene, 

etablerte man nå et system der hver bydel og kommune hadde hver sin koordinator (Tabell 2).  
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Tabell 2. Forskjeller i kliniske rutiner og endringer i organisasjonsmessige forhold 

vedrørende drift av behandlingskjeden ved AUS og bydeler i perioden 1997-2004 og AUS og 

kommuner og bydeler i perioden 2004-2007 

 

1997-2004 Periode 1    2004-2007 Periode 2                                                                                                      

I sykehus  Underlagt sykehusdirektøren 

 Bredt undervisningsopplegg ved 
oppstart 

 Ad hoc veiledning i forbindelse 
med konkrete saker  

 Koordinator i med. mottak 

 Sykehuskoordinator 
 

 Underlagt klinikk for psykisk helse 

 Årlig undervisning rettet mot de 
nyansatte 

 Ad hoc veiledning i forbindelse med 
konkrete saker 

 Koordinator i med. mottak 

 Sykehuskoordinator 
 

I bydeler 

og 

kommuner 

 Direkte underlagt 
bydelsdirektørene 

 Bredt undervisningsopplegg ved 
oppstart 

 Undervisning underveis 

 Ukentlig veiledning 

 7 bydeler med hver sin 
psykiatriske sykepleier 

 Gruppen opererte som et team 

 En felles koordinator for alle 
deltakere 

 Hyppig kontakt og overlapping 
på tvers av bydelsgrenser 
Felles retningslinjer for 

selvmords vurderinger 

 Skrevne manualer for arbeidet 

 Hyppig pasientkontakt 
 

 Underlagt leder for psykisks helse 

 Ingen undervisning ved oppstart 

 Ingen veiledning til gruppen 

 2 bydeler og 6 kommuner tverrfaglig 
sammensatt. 2-5 personer pr enhet 

 Opererte som autonome enheter 

 En koordinator pr enhet 

 Liten kontakt og ikke overlapping på 
tvers av kommune og 
bydelsgrensene 

 Ingen felles retningslinjer for 
selvmordsvurderinger. 

 Ingen felles manualer for arbeidet 

 Sparsom pasientkontakt 
 

 

Koordinatorens rolle var å sikre at informasjon som vedrørte pasientene og de tiltakene som 

ble iverksatt nådde fram innad i eget team og til sykehuskoordinator. To av koordinatorene 

var ledere for psykisk helse i kommunen der de jobbet. Disse rapporterte direkte til 

rådmannen. De øvrige rapporterte via leder for psykisk helse til bydelsdirektør/rådmann. 

Sykehuskoordinatorens rolle(r) blir beskrevet senere.  

Mens hver av de 7 psykiatriske sykepleierne i periode 1 fikk mange pasientkontakter i løpet 

av et år (ca 10-15 pasienter), var det, på grunn av det totale antallet deltakere i 

oppfølgingsteamene (25) i periode 2, en mer sparsom pasientkontakt pr deltaker (mellom 2 og 

5) (Tabell 2).  



 10 

Når det gjaldt den praktiske gjennomføringen av behandlingskontakten etter utskrivning i 

periode 1, fikk sykepleierne i bydelene felles retningslinjer for hva behandlingskontaktene 

 

Skulle inneholde og for hvorledes de skulle kartlegge selvmordsfaren. Disse retningslinjene 

var detaljerte. De var også i jevnlig kontakt med behandlerne ved Enhet for 

konsultasjonspsykiatri. Dette var ikke tilfellet i periode 2. I denne perioden fantes det ikke 

slike retningslinjer. Kontakten mellom teamene og Enhet for konsultasjonspsykiatri var også 

sparsom. 

I begge periodene ble det arrangert halvårlige nettverksmøter. Foruten de sykepleierne i 

medisinsk mottak som hadde ansvaret for å se til at alle prosedyrer til en hver tid ble fulgt, 

deltok alle de 7 psykiatriske sykepleierne fra bydelene i periode 1. Dette i motsetning til 

periode 2, da det sjelden var flere enn en til to representanter fra hver kommune som møtte. 

På nettverksmøtene gikk man gjennom alle prosedyrer og så til at disse fungerte etter 

målsetningen. Det var også satt av tid til en forelesning av halvannen times varighet.  

Tabell 1. Spørreskjema vedrørende i hvilken grad gitte kvalitesstandarder var tilstede i 

forhold til organisering av oppfølging av pasienter som hadde vært sykehusinnlagt etter en 

episode med villet egenskade i kommuner og bydeler i periode 2. Besvart av koordinatorer i 

kommuner og bydeler 

 

 Ja Nei 

Har teamet en koordinator?  6 0 

Foreligger det nedskrevne retningslinjer som inkluderer kvalitetssikring av arbeidet? 2 4 

Har dere fått undervisningsprogram i løpet av de siste 3 år? 3 3 

Blir det gitt systematisk og regelmessig veiledning? 1 5 

Har dere et strukturert samarbeid med sykehuset? 2 4 

Har dere et strukturert samarbeid med andre hjelpeinstanser? 3 3 

Gjør hver og en regelmessige vurderinger av selvmordsrisiko? 3 3 

Foreligger det en spesifikk prosedyre for selvmordsrisikovurderinger? 0 6 

Foreligger det en spesifikk prosedyre for opplæring av nytt personell? 2 4 

Foreligger det en spesifikk prosedyre for pasienter som uteblir? 2 4 

Foreligger det en spesifikk retningslinje for oppfølging etter utskrivelse fra sykehus? 3 3 

Gis det informasjon til pasientene om andre hjelpetiltak? 6 0 
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Opprettes det kontakt med pasientene senest 24 timer etter utskrivning? 6 0 

Figur 1 Organisasjonsmessig forankring av behandlingskjeden for pasienter innlagt etter 

villet egenskade i periode 1 

Bydelsdirektør 
B14

Psyk sykepl. 
B 14     

Felles 
koordinator

Medisinsk 
mottak

Enhet for 
konsutasjons

psykiatri

Koordinator

Sjefsykepleier

Sykehusdirektør

  

 

 

Figur 2 Organisasjonsmessig forankring av behandlingskjeden for pasienter innlagt etter 

villet egenskade i periode 2 



 12 

Rådm/bydels
dir.

Leder 
psyk.helse

Team med 
koordinator

Medisinsk
mottak

Enhet for
Konsultasjons

psykiatri

Koordinator

Avdelingssjef. 
Akuttpsyk.avd

Klinikksjef 
klinikk for 

psykisk helse

Sykehusdirektør

 

Sykehuskoordinatorens rolle(r)  

Oversykepleier ved Enhet for konsultasjonspsykiatri var sentral i den daglige drift av 

behandlingskjeden. Han fungerte som sykehuskoordinator og hadde ansvaret for å få 

nødvendig informasjon fra sykepleierne i medisinsk mottak og koordinatoren i bydelene i 

periode 1 og fra koordinatorene i kriseteamene og bydelene i periode 2. På denne måten holdt 

han kontroll med at rutinene ble fulgt. I periode 1 hadde han en god og jevnlig 

kommunikasjon med direktøren via sjefssykepleier innad på sykehuset. Disse satt i jevnlige 

samarbeidsmøter med bydelsdirektørene. Etter at organiseringen ble endret i periode 2, skulle 

han rapportere til klinikksjef for Klinikk for psykisk helse via avdelingssjef for 

Akuttpsykiatrisk avdeling. Det var sykehuskoordinator som hadde hovedansvaret for å 

identifisere alle pasienter som ble innlagt på grunn av villet egenskade og som fulgte med i at 

sykepleierne i mottaket fulgte sine rutiner. Det var også han som hadde ansvaret for å legge til 

rette for de halvårlige nettverksmøtene. Med noen få unntak var det sykehuskoordinator som 

stod for undervisningen på nettverksmøtet. Han hadde også ansvaret for å ivareta behov for 

undervisning av nye sykepleiere i mottaket. I periode 1 vekslet en av psykiaterne ved Enhet 

for konsultasjonspsykiatri og sykehuskoordinator på å gi behandlingsveiledning til de 

psykiatriske sykepleierne. Disse hadde i periode 1 omfattende kjennskap til den enkelte og det 

arbeidet som ble utført. Ut over nettverksmøtene var denne kontakten mer sporadisk i periode 

2.  

Ressursgrunnlag 

Det første året hadde prosjektet en statlig prosjektfinansiering og det var NSSF som stod 

ansvarlig for etablering og gjennomføring. Det var satt av midler til å styrke kompetansen i 

vurdering og behandling av villet egenskadeproblematikk hos alle involverte. Før oppstart ble 

midlene blant annet brukt til å gjennomføre et bredt undervisningsopplegg rettet mot alle som 
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var involvert. Dette undervisningsprogrammet ble så videreført med jevnlige samlinger i regi 

av NSSF i de påfølgende år. Dette var ikke tilfellet i periode 2. Bortsett fra nettverksmøtene 

var det ikke satt av noen midler til kompetanseoppbygging hverken ved oppstart eller senere.  

I motsetning til periode 1, da de psykiatriske sykepleierne i bydelene fikk avsatt 20 % av sin 

arbeidstid til det selvmordsforebyggende arbeidet, ble det ikke avsatt noen ressurser i form av 

avsatt tid til arbeidet i periode 2. Oppgavene overfor den enkelte pasient var den samme, men 

det var ingen samhandling mellom bydelene og kommunene. (Tabell 2). Fra å operere som et 

samlet team i bydelene der sykepleierne bygget på hverandres kunnskap og erfaring, var 

situasjonen i periode 2 slik at hver kommune og bydel opererte hver for seg som autonome 

enheter. 

Av forskjellige grunner sluttet noen av de psykiatriske sykepleierne i bydelene etter det første 

året i periode 1. Dette skapte et behov for opplæring som ble ivaretatt ved skriftlig materiell 

og undervisning. I periode 2 var det liten utskiftning av personell i kommunene og i bydelene. 

I tillegg til at det var avsatt tid til oppfølging av pasientene i periode 1, var det også avsatt 

midler til veiledning av de psykiatriske sykepleierne i bydelene. Det ble gitt ukentlig 

veiledning med to formål. Det ene var rettet mot refleksjon over egen praksis. Denne 

veiledningen ble gitt av en ekstern sykepleiefaglig veileder. Det andre var rettet mot 

behandlingen og den enkelte pasient. Denne veiledningen ble gitt av en medarbeider fra Enhet 

for konsultasjonspsykiatri ved sykehuset. På denne måten fikk de som vurderte pasientene i 

sykehuset, et nært kjennskap til de sykepleierne som fulgte opp i bydelene og hvordan det 

gikk med pasientene. Dette var ikke tilfellet i periode 2. Det at det ikke fulgte med noen 

midler, samt det faktum at det nå var adskillig flere deltakere (25 personer mot 7 i periode 1), 

førte til at sykehuset ikke så seg i stand til å legge til rette for noen form for veiledning. Innad 

i personalgruppa i mottaket på sykehuset var det ca 10 % som sluttet og en tilsvarende % som 

kom til hvert år. Alle nye fikk opplæring i form av undervisning og opplæring i fastlagte 

rutiner. Ved Enhet for konsultasjonspsykiatri var det til sammen 17 personer som deltok i hele 

10 årsperioden. Oversykepleier, som fikk rollen som sykehuskoordinator, var med i hele 

perioden.  

 

Diskusjon 

Kliniske rutiner 

Empirisk forskning på kvalitet i behandling og omsorg både innenfor psykiatri og andre 

disipliner har vist at man forbedrer kvaliteten i behandlingen dersom man implementerer 

skriftlige kvalitetsstandarder i arbeidet. (Mehlum et al., 2010a; Harter et al., 2003; 

Landercasper et al., 2010).  Som tabell 2 viser, var det store endringer i periode 2 når det 

gjelder kliniske rutiner. Mens man i periode 1 opererte med skriftlige manualer, var dette 

fraværende i periode 2. Ved bruk av skriftlige manualer vil det være enklere å sikre en jevn 

kvalitet i arbeidet. Det vil også være enklere å kontrollere og evaluere arbeidet(Mehlum et al., 

2010a).  I periode 2 opererte man som autonome enheter og det var liten samhandling på 
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langs og på tvers av enhetene. De klare strukturene i organisasjonen og i arbeidet med den 

enkelte pasient ble svekket i periode 2. I tillegg førte sektorendingen til at antall deltakere i 

teamene økte i en slik grad at hver og en fikk mindre trening med å vurdere pasienter. 

Samarbeid mellom deltakerne i organisasjonen, fast struktur, og god trening i arbeidet med 

pasientene står sentralt dersom man skal få optimal effekt av tiltakene (Mehlum et al., 2010a; 

Mellor et al., 2010; Shortell & McCurdy, 2010) Samlet sett førte dette til at tjenesten ble 

mindre sammenhengende og nok i mindre grad ble opplevd som en helhet for pasienten. Dette 

svekket selve ideen for hva en behandlingskjedemodell skulle være. 

Organisasjonsmessige forhold 

Barrierene i forhold til å etablere en integrert omsorgsmodell er godt dokumentert (Butler et 

al., 2008). Finansieringen av helsefremmende og forebyggende tiltak og behandling er 

vanligvis slik at den er knyttet opp til den enkelte organisasjon. De finnes få insitamenter som 

fremmer tanken om å finansiere tiltak på tvers av organisasjoner, noe som er en forutsetning i 

forhold til etablering av slike omsorgsmodeller vi her snakker om. En integrert omsorg, som 

en behandlingskjede er, fører også nødvendigvis med seg en endring i arbeidsrutiner og roller 

for den enkelte. Ikke sjelden ser man at deltakerne kan vise motstand mot en slik endring. 

Dersom man skal klare å bryte disse barrierene er det viktig med en sterk ledelse(Butler et al., 

2008). 

Fra periode 1 til periode 2 ble ledelsen og finansieringen av tiltakene innad i sykehuset flyttet 

fra sykehus sjefnivå til klinikk sjef nivå. I kommuner og bydeler ble den flyttet fra 

Bydelsledelsen til ledere for psykisk helse (Fig 1 og 2). I periode 1 var avtalen mellom 

partene klar og den var forankret på et tilstrekkelig høyt nivå i organisasjonene. Erfaringene 

viser at det grundige arbeidet med å forankre behandlingskjeden på denne måten gjør den mer 

robust i forhold til ytre påvirkninger. I periode 2 var det skriftlige avtaledokumentet blitt til 

gjennom drøftelser mellom sykehuskoordinator og ledelsen i kriseteamene i Follo-

kommunene. Avtaler som blir inngått på dette forvaltningsnivået vil ikke nødvendigvis bli 

oppfattet som bindende i en kommuneadministrasjon. Man kan derfor stille spørsmål om i 

hvor stor grad avtalen ble sett på som forpliktende også for deltakerne i kommunene og i 

bydelene. Dette viser at en nok tok for lett på hvilket nivå avtaleprosessen skulle legges på. 

Samlet sett kan en her si at man endret situasjonen fra å være ekstraordinær, i den forstand at 

man klarte å etablere en situasjon der to organisasjoner fungerte som en, til en mer ordinær 

situasjon der man jobbet hver for seg.  

I periode 1 var det en bydelskoordinator som hadde ansvaret for kommunikasjon med 

sykehuskoordinator (Fig 1). Det var en hyppig dialog, både i forhold til det daglige arbeidet 

og de mer administrative problemstillinger som måtte oppstå. I periode 2, da hver enhet hadde 

sin koordinator, ble kommunikasjonen mer komplisert (Fig 2). Kommunene lå spredt, og det 

var ingen regelmessig kommunikasjon mellom dem. Det var mange deltakere, og det var få 

cases for hver enkelt. De hadde mindre erfaring og mindre trening sammenliknet med 

situasjonen i periode 1. Kanskje førte dette til at man i periode 2 følte mindre behov for 

kontakt med sykehuskoordinator.  
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Samlet sett førte dette til en fragmentert modell uten et klart ansvarshierarki. Hver kommune 

og bydel etablerte sin tjeneste på sin måte. Dette hemmet ideen om en sammenhengende 

behandlingskjede, som skulle bli oppfattet som en enhetlig tjeneste av pasienten(Shortell & 

McCurdy, 2010). Dersom en ser på tabell 1 kommer det også fram at bare to av seks svarer at 

de opplevde å ha et strukturert samarbeid med sykehuset. Dersom man skulle ha fått dette 

bedre til, måtte man etablere regelmessige møter mellom sykehuskoordinator og alle de 8 

koordinatorene i kommunene og i bydelene. Dette var tungvint, og det var ikke satt av tid 

eller midler til å få det gjennomført. 

I artikkelen til Shortell & McCurdy blir det fokusert på at det, foruten å ha økonomiske midler 

til rådighet, nettopp er den tette samhandlingen og informasjonsflyten på tvers av deltakerne 

som står sentralt. Disse elementene var tilstede i periode 1, men fraværende i periode 2. Ut fra 

dette kan man spørre seg om man i det hele tatt kan kalle organiseringen i periode 2 en 

behandlingskjede eller om det heller var å betrakte som parallelle tjenester som ble ytt til 

pasientene. En kan under en hver omstendighet si at ideen om en sammenhengende tjeneste i 

denne perioden var svekket. 

Det at forankringen av behandlingskjeden ble plassert på et lavere nivå i periode 2 førte til at 

det ble problemer med samarbeidet med bydelene og kommunene. Behandlingskjeden ble 

mindre robust i det det ikke lenger var noen myndighetspersoner som kunne forhandle om de 

utfordringer som kom etter hvert, slikt som avsatt tid til arbeidet og penger til drift. Innad i 

sykehuset førte endringen også med seg at kommunikasjonen til klinikksjef via avdelingssjef 

stoppet opp. Det finnes ingen dokumenter som kan dokumentere at noe av informasjonen 

nådde lenger enn til avdelingssjefen i akuttpsykiatrisk avdeling. I motsetning til periode 1, da 

sykehusdirektør stod i jevnlig kontakt med bydelsdirektørene, var det i periode 2, på grunn av 

tjenestelinjen, ingen formell kommunikasjon mellom sykehusdirektør og 

bydelsdirektører/rådmenn som angikk dette arbeidet.  

Dersom man skal lykkes i å gi pasienter som har vært innlagt på sykehus etter en episode med 

villet egenskade god behandling, er det viktig å ha en oppfatning om hvem som eier og har 

hovedansvar for den helsehjelpen som skal gis. Da dette er pasienter som kommer inn på 

sykehus med en svært sammensatt problematikk, er det naturlig å forankre behandlingen i det 

somatiske sykehus. Dette ble klart tydeliggjort i periode 1, da behandlingskjeden var forankret 

hos sykehusdirektøren. Endringen i ledelsesstruktur som kom i periode 2 førte til at man 

flyttet fokus på pasientene fra et sykehusanliggende til et psykiatrianliggende. I dette ligger 

det begrensninger, og det kan i tillegg medføre en viss uheldig ansvarsfraskrivelse.  

Ressursgrunnlag 

Ved konsultasjonspsykiatrisk enhet var det noen psykiatere og leger som sluttet og andre som 

kom til. Alle nye sykepleiere i mottaket fikk undervisning. Det ble gitt veiledning til 

pasientansvarlig sykepleier fra sak til sak. Ut over dette var det ikke store endringer mellom 

periodene.  

Ordninger for finansiering av helsetjenester er som sagt en av de største hindringene en møter 

når man skal integrere helsetjenester på tvers av organisasjoner (eks. spesialisthelsetjenesten 
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og primærhelsetjenesten). Det at sykehusdirektøren førte direkte forhandlinger med 

bydelsdirektørene, var derfor en viktig suksessfaktor. De hadde den makten og myndigheten 

som skulle til for sammen å legge til rette for en effektiv struktur for samarbeid og fordeling 

av økonomiske ressurser mellom de forskjellige enhetene. Det var nok dette som førte til at 

bydelene gikk med på å sette av midler ved å øremerke en 20 % stilling for hver bydel til dette 

arbeidet. Da tiltaket til slutt ble forankret hos sykehusdirektøren og hos bydelsdirektørene, 

med en direkte ledelseslinje nedover i organisasjonen, understreket det at dette dreide seg om 

en forpliktende avtale mellom alle parter. Dette var ikke tilfellet i periode 2. Det var da ikke 

satt av noen bestemt tid til arbeidet. Deltakerne utførte arbeidet i konkurranse med alle andre 

pålagte oppgaver og måtte således prioritere i forhold til disse. Dette førte til at lengden på 

oppfølgingen varierte fra sted til sted. Dette i motsetning til periode 1 da hovedregelen var 3 – 

5 konsultasjoner, men at også dette kunne utvides ved behov.  

Dersom flere nivåer i helsetjenesten skal samarbeide, er det viktig å etablere en arena for 

undervisning og veiledning (Mullen et al., 2009). Da man etablerte behandlingskjeden ble det 

avsatt midler til dette. Undervisningen ble opprettholdt i regi av NSSF i årene som fulgte. 

Dette var med på å sikre kompetanse i hele gruppen. Med kompetanse mener jeg det 

deltakeren innehar av kunnskaper, holdinger og ferdigheter. Dette var ikke tilfellet i periode 2. 

Mangelen på midler førte til at det hverken var rom for undervisning eller veiledning. Dersom 

man ser på tabell 1, kommer det også fram at bare 1 svarer at gruppen hadde fått systematisk 

veiledning og bare halvparten hadde fått undervisning i løpet av de siste tre år. Å hjelpe til 

med å snu en tilstand preget av håpløshet og ambivalens rundt det å leve eller dø er ofte 

tidkrevende og kan oppleves som smertefullt også for den som følger opp. Det er derfor viktig 

å sikre en god faglig forankring i arbeidet. Det er her strukturert veiledning kommer inn som 

et viktig instrument. Ved siden av å lære av hverandres holdninger og ferdigheter, vil en 

veiledningssituasjon gi rom for bearbeidelse og drøfting av vanskelige følelser og opplevelser 

som settes i gang hos den som følger opp. Strukturert veiledning er således et nødvendig 

nøkkelredskap for å sikre gode og hensiktsmessige samhandlingsprosesser mellom pasient og 

de som skal følge opp. Det er således betenkelig at det ikke ble avsatt midler til veiledning i 

periode 2. 

Foruten det faktum at undervisning og veiledning er viktige elementer i behandling og 

oppfølging av pasientene(Mork et al., 2001), vil mangel av dette også bryte med 

retningslinjene fra statens helsetilsyn, som påpeker nødvendigheten av en faglig og 

systematisk veiledning og kontinuerlig etterutdanning for personell som skal ivareta denne 

pasientgruppen (Mehlum et al., 2001). 

Da psykisk lidelse er en av de viktigste risikofaktorene bak villet egenskade og selvmord, er 

det viktig at de som er ansvarlig for oppfølgingen har kompetanse innen psykiske lidelser og 

behandling av disse (Mehlum et al., 2010b). Dette var noe av bakgrunnen for at vi i periode 1 

valgte å etablere samarbeid med erfarne psykiatriske sykepleiere i bydelene. I periode 2 

bestod teamene av flere personer, og de var tverrfaglig sammensatt. Deres spesifikke 

kunnskap om psykiske lidelser generelt og selvmord, selvmordsatferd og forebygging 

spesielt, var nok ujevnt fordelt. Når dette er sagt kan det være gode grunner for at tverrfaglig 

sammensatte team kan være et gode. Man vet at selvmord og selvmordsatferd er sammensatte 
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fenomener, og, som jeg tidligere har nevnt, vil de aktuelle pasientene ha behov for 

sammensatte tjenester. Det å bringe inn en bredere kompetanse enn det en psykiatrisk 

sykepleier kan bidra med alene, kan således være en fordel. Forutsetningen er imidlertid at de 

innehar den nødvendige kompetanse innen feltet(Helsedirektoratet, 2008). Med tanke på 

manglende opplæring og veiledning i periode 2, samt den sparsomme pasientkontakten man 

da hadde i kommunene og i bydelene, kan man stille spørsmål om de som foretok 

selvmordsvurderingene fylte forsvarlighetskravet i helsepersonelloven som retningslinjene 

peker på.  

Å arbeide i forhold til mennesker som strever med selvmordsatferd vil påvirke den som skal 

følge opp på ulike måter. Det kan utløse et sunt engasjement og ønske om å hjelpe, men det 

kan også sette i gang motreaksjoner eller virke provoserende på ham. Pasientens opplevelse 

av håpløshet kan virke overveldende på omgivelsene og føre til handlingslammelse også hos 

hjelperne. For den selvmordsnære pasienten vil dette lett kunne føre til en bekreftelse på at det 

ikke er noen lettelse i vente eller noen hjelp å få. Hjelperens holdninger og ferdigheter vil på 

denne måten kunne påvirke utfallet av den suicidale krisen. 

Ivaretakelse av kvalitetsstandarder 

Som det framgår av Akerrapporten, var samtlige av de gitte kvalitetsstandarder til stede i 

periode I. I tabell 1 ser man at dette skiller seg sterkt fra periode 2. Her var det store mangler. 

Slike standarder skal blant annet bidra til å sikre en jevn kvalitet på det arbeid som utføres, 

noe som da også kan etterprøves. De skal også bidra til at man sikrer at enhver har den 

nødvendige kompetanse og trening i det arbeidet som skal utføres. Mangel på 

kvalitetsstandarder svekker kvaliteten i det arbeidet som blir utført (Mehlum et al., 2010a). 

Konklusjon  

I lys av samhandingsreformen står etablering av virksomme behandlingskjedemodeller helt 

sentralt. Denne studien tar utgangspunkt i erfaringer fra etablering og drift av 

behandlingskjedemodeller ved AUS i perioden 1997 – 2007. Det var en signifikant økning i 

antall reinnleggelser etter et brudd som følge av en sektorendring i 2004. Bruddet førte til 

etablering av en ny behandlingskjede. Problemstillingen var i hvilken grad 

organisasjonsmessige forhold kan ha hatt betydning for endring i forekomst av tidlige 

reinnleggelser for villet egenskade i et somatisk sykehus.  

Dette er en kvalitativ studie, som ikke kan dokumentere klare kausale sammenhenger, men 

det er mye som taler for at en behandlingskjede har størst effekt med hensyn til reinnleggelser 

dersom det etableres rutiner for en god informasjonsflyt og at kjeden har stor grad av indre 

struktur. Det må legges opp til tette samhandlingsrutiner og samarbeidet må gå på tvers av de 

forskjellige aktørene. Dette bidrar til at pasienten opplever tjenestene som en helhet. Man må 

sikre at deltakerne får nødvendig trening, opplæring og veiledning. Kontrakten må være klar 
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og forpliktende og den må forankres høyt oppe i organisasjonene. For å sikre en funksjonell 

behandlingskjede må det følge med en finansiering av tiltaket. 
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