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Bekymringsmelding vedr. sak 062-2022 som omhandler orientering om tilbud til 
pasienter med spiseforstyrrelser, Spesialisert Enhet C – PSA Arendal. 
 
På vegne av flere pasienter og pårørende på Agder opplever vi nå at et meget viktig frivillig 
døgntilbud til en ung pasientgruppe blir akutt nedlagt og foreslått omorganisert på bakgrunn av 
manglende rekruttering av spesialistkompetanse.   
 
I saksgrunnlaget fremkommer en samlende vurdering hvor pasientsikkerhet vektlegges på lik linje 
med faktorer som driftsøkonomi, og hvor kvalitet i behandlingen ikke fremkommer i det hele tatt.  
Dette er kritiske områder, og kravene til risikostyring er å sikre at både pasienter, pårørende, eiere 
og ansatte er trygge på at lovverk, eierkrav og retningslinjer til enhver tid blir fulgt, og at kritisk fare 
for svikt blir avdekket i forkant.  
 
Det er en del momenter i saksgrunnlaget vi ønsker å løfte frem, da styringsdata ikke samsvarer med 
det som er beskrevet, i tillegg til feil tallgrunnlag for beregning av reel kapasitet etter flytting til nye 
lokaliteter ved Bjorbekk. Vi ønsker også å gjør styret oppmerksom på hvordan pasientene nå 
opplever at deres pasientsikkerhet er truet. Vi opplever at klinikkleder ved KPH i flere avisartikler har 
tatt til ordet for at pasientgruppen vil få en forsvarlig medisinsk behandling ved andre døgnposter 
uten spesialistkompetanse.  
 
En slik utvikling vil vi advare mot, da det vil føre til en forverring av spiseforstyrrelsen. Denne 
pasientgruppen er avhengig av spisskompetanse da pasienter med alvorlig spiseforstyrrelse i 
utgangspunktet ikke ønsker behandling. Det er en kompleks og sammensatt lidelse som krever 
frivillig døgninnleggelse over tid, hvis ikke vil vi se en betydelig mer økt bruk av tvang og dødelighet.  
 
Det er flott med en styrking av et dagtilbud til pasientgruppen, men ikke på bekostning av frivillig 
døgnbehandling for de mest alvorlig syke.  Det fremkommer at det er manglende rekruttering av 
spisskompetanse som en begrunnelse for omorganiseringen, og det forslåtte dagtilbudet vil erstatte 
spiss kompetansen med ressurser fra andre avdelinger. Dette vil ikke være en styrking av et tilbud 
på dag, men en nedbygging da viktig kompetanse forsvinner i behandlingsløpet. Vi vil med dette 
påpeke at spesialistkompetanse på spiseforstyrrelser er et av de viktigste elementene i et medisinsk 
behandlingsløp og et dagtilbud uten dette vil fremstå fragmentert og medisinsk uforsvarlig i forhold 
til å nå formålet i lov om psykisk helsevern § 1-1 første ledd. 
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Det fremkommer i Agderposten 04.10.22, at en annen årsak til omorganiseringen er at SSHF bruker 
døgnbehandling i betydelig større omfang enn andre helseforetak i Helse Sør Øst.  
SSHF har bygget opp et meget sterkt og godt fagmiljø over flere år, og at manglende 
døgnbehandling andre steder i regionen, brukes som et argument for en omorganisering fra døgn til 
dag, tydeliggjør at det er økonomiske prioriteringer som ligger bak vurderingene og ikke hva som er 
til det beste for pasientgruppen. Det fremkommer også i saksgrunnlaget at beleggsprosenten har 
vært lav. Vi ønsker å gjøre styre oppmerksom på at etter flytting til Bjorbekk har kapasiteten vært 6 
døgnplasser og ikke 8 som det henvises til i saken. Det er også slik at med et belegg i snitt på 4 
pasienter, så har man kapasitet til å ta imot akutt innleggelser der spesialistkompetansen er. Vi spør 
også om hvordan man har synliggjort denne «overkapasiteten», da tilbudet for døgninnleggelser i 
helseregionen er utfordrende med lange ventelister.  
 
Det fremkommer i saksgrunnlaget at utfordringsbildet viser en økt henvisningsmengde og at 
inntakskriteriene er vanskelig å identifisere. Disse opplysninger fremstår som selvmotsigende opp 
mot argumentet om lav beleggsprosent. Dette indikerer at det er en andel unge pasienter med et 
stort hjelpebehov som ikke får oppfølging i det hele tatt. Det er urovekkende opplysninger!  
 
Framskrivingsmodelen i forhold til kapasitetsberegninger er tydelig i sine analyser. Det påpekes en 
en særskilt økning innenfor alvorlig spiseforstyrrelser. I beregningene fremkommer det opplysninger 
om at man på grunn av nedtrekk i døgnkapastitet over tid anbefaler å øke denne døgnbehandlingen 
med 15 %. Dette sett opp mot de uttalelser om at SSHF har et betydelig omfang av døgnbehandling 
sammenlignet med andre helseforetak i regionen, viser at SSHF frem til nå har hatt et godt 
spesialisert fagmiljø som har sikrer riktig kapasitet for denne unge pasientgruppen.  
At man nå, etter en pandemi, hvor vi ser at spiseforstyrrelser spesielt har rammet barn, ungdom og 
unge voksne velger å fjerne denne spesialistkompetansen og spre behandling på ulike avdelinger 
samsvarer ikke med det som er forsvarlig god medisinsk behandling eller styringssignalene  gitt fra 
sykehuseier. 
 
I forbindelse med SSHF`s strategiarbeid  for 2021-2024 ønsker vi å minne om  
de høye ambisjoner for kvalitet og pasientsikkerhet som ligger til grunn for strategiplanen og ikke 
minst at dette er områder som styret vil ha ekstra fokus på i perioden. 
 
Vi ber styret innstendig om å omgjøre denne saken fra en orienteringssak til en vedtakssak i 
morgendagens styremøte der det vedtas tydelige føringer om at dette frivillige døgntilbudet skal 
opprettholdes, og at rekruttering av spesialistkompetanse på spiseforstyrrelser skal prioriteres både 
ved Enhet C, men også ute i de distriktpsykiatriske senterne som driver med dagpoliklinisk 
behandling for å sikre en medisinsk forsvarlig behandling. 
 
Vi tillater oss å foreslå at styret fatter et vedtak der det klart fremgår at døgntilbudet ikke blir nedlagt, 
men tvert imot styrkes ved at det ansettes tilstrekkelig helsepersonell for å sikre et robust fagmiljø. 
 
 
Vennlig hilsen 
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