
Fremtidig behov for døgnbehandling og reorganisering av 

døgntilbudet innen psykisk helsevern for voksne. 

Uttalelse fra Tana formannskap: 

 

Helse Finnmark HF har i løpet av få uker gjennomført en utredning om ovennevnte 

tema. En delrapport om flytting av døgnplasser fra Tana til Sør-Varanger er nettopp 

ferdigstilt. Fredag 31.5.2013 ble det etter initiativ fra Helse Finnmarks direktør 

gjennomført et møte mellom kommunen og foretaket, hvor dette temaet ble drøftet. 

Formannskapet ser med stor undring på at en strukturendring av slik størrelse og 

med store konsekvenser for regionens kanskje aller svakeste pasientgruppe, 

hasteutredes på den måten som her er tilfelle.  Programmering og utredning av NKS 

(Nye Kirkenes sykehus) har pågått i flere år uten at flytting av en velfungerende enhet 

for pasienter med psykiske lidelser er vurdert.  Når dette nå tas inn, helt i sluttfasen 

av prosjekteringsarbeidet sier det seg selv at dette blir løsninger med langt lavere 

kvalitet enn hva det er behov for, og mindre gjennomtenkt enn for den somatiske 

tjenesten ved NKS. Gruppa ble satt under sterkt press for å kunne ferdigstille arbeidet 

i løpet av noen få uker noe som selvsagt gir som resultat at det ikke kunne 

gjennomføres noen forankring i eller samhandling med øvrig fagmiljø. 

Det resultat som arbeidsgruppa har lagt fram viser at det er uenighet innad i gruppa 

om konklusjonene. Selv om det er ukjent hvilke momenter denne uenigheten 

omhandlet, er det allikevel kjent at det er stor uro i det faglige miljøet om den plass 

og kvalitet døgnenheten vil få i NKS. Det ligger som en premiss i utredningen at en 

eventuell døgnenhet ved NKS skal samlokaliseres med VPP/BUP. I utredningen 

anføres det som et argument for flytting til Kirkenes at en vil ta i bruk ”… nye 

tidsriktige lokaler…”.  Denne samlokaliseringen ser foreløpig ikke ut til å ha fått en 

kvalitet som er akseptabel. Formannskapet undrer seg også over at det ikke har vært 

tid til å utrede de økonomiske sidene av den foreslåtte flyttingen.  At det vil komme 

betydelige drifts- og omstillingskostnader er åpenbart. 

I arbeidsgruppens vurderinger av en eventuell flytting av døgnavdelingen hevdes det 

at fagmiljøet i Kirkenes er så stort at det vil bli enklere å rekruttere fagpersonell. 

Dette stilles det spørsmål ved da vi er kjent med at både sykehuset og VPP/BUP har 

hatt store rekrutteringsutfordringer.  



Tana kommune ser at enklere transport fra KKN til UNN/Åsgård trekkes fram som et 

argument for flytting. Så vidt vi forstår er transportvolumet til UNN langt mindre enn 

det transportbehov som er innad i fylket. De transportutfordringer som den 

psykiatriske pasient i Øst-Finnmark vil stå ovenfor vil i all hovedsak være en doblet 

reiseavstand i forhold til dagens tjenester. I følge fagpersonell innen 

psykiatritjenesten vil dette være en stor tilleggsbelastning for denne pasientgruppen. 

Heller ikke her er kostnadene for slik økt transport vurdert. 

Utredningen trekker fram den kvalitet og kompetanse som i dag er ved døgnenheten 

i Tana. I utredningen karakteriseres kvaliteten som ”… meget god og tverrfaglig 

kompetanse…”. I tillegg er enheten lokalisert til et nyoppusset bygg som 

arbeidsgruppen mener har bedre kvalitet enn en er forespeilet i det nye sykehuset. 

Det er denne kompetanse og kvalitet for pasienter med psykiske lidelser en nå ønsker 

å legge ned for å kunne tilby en mer usikker og dyrere tjeneste i Kirkenes. 

Formannskapet i Tana er sterkt bekymret over tilbudet til den samiske pasient med 

psykiske lidelser i Øst-Finnmark. Helseforetaket synes å mene at bare en sikrer 

døgnbehandling med samiskspråklig personell, så er tilbudet til pasienten 

tilfredsstillende. Dette tviler formannskapet sterkt på.  Den samiske pasient i Øst-

Finnmark befinner seg ikke bare i Tana eller Nesseby (samisk 

språkforvaltingsområde), men i alle kommunene i vår region.  Vi er sterkt bekymret 

over en framtid hvor pasienten skal rykkes opp fra sitt trygge miljø og fraktes til Indre 

Finnmark hvor den samiske kulturen skiller seg vesentlig fra den kystsamiske. Dette 

kan ikke kompenseres ved at en eventuell framtidig Samisk helsepark har noen flere 

som snakker språket. Så vidt formannskapet forstår er det heller ikke slik at dagens 

tjenester innen psykiatri og rus i Karasjok er dekket med egne spesialister, men at de 

må klare seg med ambulerende spesialister som er noen dager eller uker i tjeneste 

hos dem.     

En av premissene for den pågående prosessen har vært at VPP og akutt ambulant 

team (AAT) skal forbli i Tana grunnet de lange avstandene i regionen. Denne er 

understreket i arbeidsgruppas konklusjon men samtidig hevdes det at både VPP og 

AAT vil kunne bli svekket ved en flytting av døgnenheten til Kirkenes.  

Formannskapets konklusjon er at en flytting av DPS sin døgnenhet fra Tana til 

Kirkenes representerer en kraftig reduksjon i kvalitetene på tjenestene til psykisk syke 

pasienter i Øst-Finnmark.    


