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Ekstern høring "Organisering og praksis i ambulante akutteam som del av 
akuttjenester ved distriktpsykiatriske sentre." 

 
Det er en helsepolitisk forventning at DPS har tilgjengelige akuttjenester for vurdering og 
akuttbehandling. De regionale helseforetakene har satt som mål at det skal være ambulante 
akutteam eller akuttjenester ved alle DPS i løpet av 2013. Akuttberedskap og utadrettet 
virksomhet må basere seg på oppdatert kunnskap om hva som er virksomme tjenester.  
 
Akuttnettverket fikk høsten 2010 i oppdrag av Helsedirektoratet å utarbeide et forslag til nye 
nasjonale anbefalinger for ambulante akutteam, og de oversendte mars 2012 en rapport til 
Helsedirektoratet med forslag til anbefalinger.  

Helsedirektoratet har omarbeidet rapporten fra Akuttnettverket og sender denne nå ut på 
ekstern høring. 

Det er ikke et godt nok kunnskapsgrunnlag for å utarbeide ordinære faglige retningslinjer på 
dette området, og rapporten utgis derfor som et tillegg til gjeldende veileder, IS-1388, 
«Distriktpsykiatriske sentre – med blikket vendt mot kommunene og spesialiserte 
sykehusfunksjoner i ryggen».  

I den omarbeidede rapporten anbefales det at DPS skal ha tilgjengelige akuttjenester for 
vurdering og akuttbehandling gjennom døgnet, eventuelt i samarbeid med andre 
institusjoner der lokale forhold gjør det nødvendig. 

DPS kan organisere akuttjenestene i egne ambulante akutteam, men kan også velge andre 
modeller for akuttjenestene.  

De første ambulante akutteamene i Norge ble etablert i 1999/2000. Kartlegginger viser at 
det er stor variasjon i hvilken grad de ulike elementene i modellen for ambulante akutteam 
er implementert. Generelt finner en at flertallet av teamene ikke har gjennomført modellen 
fullt ut, og det er stor variasjon i hvordan teamene er organisert og arbeider. 
Tre artikler fra Multisenterstudie av akuttpsykiatri (MAP) har gitt kunnskap om 8 av de 9 
første akutteamene i Norge. Det er usikkert om man har lykkes med intensjonen om å 
redusere innleggelser. Studier viser ingen sikker forskjell når det gjelder psykisk 
helsetilstand, evne til å fungere eller livskvalitet, men forskningen gir støtte for at de fleste 
pasienter foretrekker behandling hjemme framfor innleggelse i akuttavdeling.  
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I rapporten gis det 10 konkrete anbefalinger. Arbeidsgruppen i Akuttnettverket var delt i 
synet på om det skulle kreves henvisning, eller om pasient og pårørende skal kunne 
henvende seg direkte til akutteamet. Helsedirektoratet anbefaler at det kan åpnes for at 
pasienter og pårørende kan henvende seg direkte (anbefaling 2). 
 
Akuttnettverket anbefaler i sin rapport at de ambulante akutteamene vektlegger ambulant 
hjemmebehandling som et tilbud i tillegg til funksjonen med akuttvurdering. Helsedirektoratet 
åpner for at akutteamene primært foretar akuttvurderinger (anbefaling 3 og 4). 
 
Akuttnettverket har vektlagt viktigheten av at de ambulante akutteamene har en reell 
portvaktfunksjon, og at teamet vurderer alle henvendelser til akuttavdelingen om innleggelse 
i akutteamets åpningstid, uansett hvor de kommer fra (fastleger og andre). Helsedirektoratet 
anbefaler at man kan arbeide etter en slik portvaktmodell, men at også andre modeller kan 
velges (anbefaling 7).  
 
Rapporten, høringsbrev og adresselisten finnes elektronisk på: 
www.helsedirektoratet.no/Om/hoyringar/Sider/default.aspx 
 
Helsedirektoratet ber om tilbakemelding på rapporten og spesielt om synspunkter på 
anbefaling, 2, 3, 4 og 7 med frist 15. september 2013. 
 
Høringssvar kan sendes til postmottak@helsedir.no 
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