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De distriktspsykiatriske sentrene (DPS-ene) utvikler seg i positiv retning, men det er fortsatt klare forbedringsområder i følge fastlegenes vurderinger i en ny undersøkelse fra
Kunnskapssenteret.
God og fortløpende samhandling mellom fastleger og spesialisthelsetjenesten er av avgjørende betydning for at pasienter med psykiske lidelser får den beste behandling på det riktige nivå til riktig tid.

I 2011 var det 78 distriktspsykiatriske sentre (DPS) i Norge, organisert under spesialisthelsetjenesten som helseforetak eller i privat drift. Kunnskapssenteret gjennomførte våren 2011 en
nasjonal undersøkelse av fastlegers vurdering av virksomheten ved DPS-ene. Undersøkelsen
er tidligere gjennomført i 2006 og 2008. Formålet er å samle inn systematisk informasjon som
kan brukes i kvalitetsforbedring og virksomhetsstyring på ulike nivå. Rapporten viser resultater på fire nivå: Nasjonalt, for regionalt helseforetak (RHF), for helseforetak (HF) og for DPS.
Svarene samles i sju tematiske områder (indekser): 1) bemanning 2) kompetanse 3) veiledning 4) henvisninger 5) epikriser 6) ventetid 7) akutte situasjoner
Antall svar var 2021 (49,2%) og funnene fra undersøkelsen kan kort oppsummeres som:

Alt i alt viser bildet som framkommer av fastlegenes vurdering at det har skjedd en positiv
utvikling ved landets distriktspsykiatriske sentre. Fastlegene opplever størst forbedring i
støtten de får fra DPS i akutte situasjoner og på bemanning ved DPS-ene. På enkelte områder er det imidlertid behov for forbedringer. Det er for eksempel verdt å merke seg at
fastlegene ikke opplever at ventetid før utredning/behandling har gått ned fra 2008 til
2011, verken på RHF-, foretaks- eller DÅS-nivå.
For samtlige DPS var fastlegene mest positive til sentrenes faglige kompetanse. Sentrene
skåret dårligst på spørsmål om veiledning av og samarbeid med fastlegene.
Når resultatene betraktes på regionalt helseforetaksnivå, viser det seg at svarene fra fastleger i Helse Midt-Norge RHF skiller seg positivt fra gjennomsnittet på alle tematiske områder. Svarene fra fastleger i Helse Sør-Øst RHF skiller seg negativt fra gjennomsnittet på
fem av sju områder.
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