
 

Østbyen helsehus, Leistad 
Etterbehandling av døgninnlagte pasienter i Psykisk 

helsevern – en kommunal arena for kartlegging av mestring. 

 

”På vei hjem”- etterbehandling: 

 Dialog med brukeren med fokus på egenmestring. 

 Informasjon om kommunale hjelpetiltak. 

 Hjemmebesøk og opphold i brukers nærmiljø for å 

vurder hjelpetiltak. 

 Støttesamtaler (motiverende intervju) 

 Helsehuslege sørger for kontakt med fastlege og andre 

behandlere.  

Plass for litt tekst, f. eks. e-post og andre kontaktmuligheter – 
bruker tabell her for å styre plassering.  
 

Midten Høyre 

 

HENSIKTEN MED PROSJEKTET: 

 Sikre rask tilgang på kommunale tjenester for 

utskrivingsklare pasienter 

 Reduksjon i antall utskrivingsklare pasienter 

 Reduksjon i antall utskrivingsklare døgn i Psykisk 

helsevern.  

 Kostnadene ved kommunalt helsehus har en 

samfunnsøkonomisk effekt. 

VI ØNSKER Å OPPNÅ:  

 En god vurdering av pasientenes behov for 

kommunale tjenester.  

 Pasientene skal oppleve trygghet i eget hjem med 

tildelte kommunale tjenester. 

 Færre uplanlagte reinnleggelser i 

spesialisthelsetjenesten. 

Innleggelser til Leistad etterbehandling i perioden 1/9. 09 – 26/6. 2013.  

  Utskrevet til:      

Innl fra: Ant pas Egen bolig Botiltak Annet* Østmarka Nidaros Innl per dd 

Østmarka 82 58 5 13 2 1 3 

Nidaros DPS 42 35 1 4 1 0 1 

Tiller DPS 40 37 0 3 0 0 0 

Sum 164 130 6 20 3 1 4 

 

Samarbeidspartnere: 

 Spesialisthelsetjenesten v/ 

sykehus og DPS – 

rutinebeskrivelser. 

 Helse og velferdskontor – 

koordinering av kommunale 

tjenester. 

 Mental helse, Trondheim. 

Foreløpige resultater:  

Antall utskrivingsklare 

pasienter er redusert fra 

30 til 10 fra 2009 – 

2013.  

Antall utskrivingsklare 

døgn er gj.snittlig 

redusert fra 6 mnd til 2 

mnd. 

Gj.snittlig opphold i 

etterbehandling; 41 

døgn.  

Oppstart 1/9. 09:  

Metode: Utskrivingsklare pas i psyk. sykehus og DPS (inklusive 

innlagte bostedsløse fra 2010).  

Fra 1/1. 2013:  

Metode: RCT; to grupper 1)kontroll (DPS) 2) intervensjon (Leistad) 

Målgruppe: Innlagte pas i psyk sykehus som fyller kriteriene for 

DPS.  

 


