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Målgruppe • Pasienter med alvorlig sinnslidelse eller mistanke om dette, vedvarende utagering 

eller så alvorlige voldshandlinger at det kreves ressurser utover det som de 

generelle psykiatriske avdelinger, forsterkede langtidsavdelinger eller lokale 

sikkerhetsavdelinger kan tilby1. 

• Pasienter som av sikkerhets- og etterforskningsmessige  hensyn må legges inn på 

regionalt nivå 

• Observander til judisiell døgnobservasjon, jf straffeprosesslovens § 167 

• Inntak av særlig vanskelige pasienter kan vurderes 

 
Antall  døgnplasser 16 + 2 langtidsplasser + 2 beredskapsplasser 

Henvisning Hastemottak: 

Forespørsel om hastemottak  meldes inntaksansvarlig overlege tlf. 66 90 87 68.. 

Utenfor kontortid meldes det til ansvarshavende sykepleier ved Intensivpsykiatrisk 

døgnenhet tlf. 66 90 87 70 I 66 90 87 71. 

Merk: Hastemottak i det psykiske helsevern i helseregionen fordeles i all hovedsak til 

akuttpsykiatrisk avdeling eller tilsvarende i helseforetaket. Innleggelse i RSA skal kun 

skje når det foreligger særlig behov for omfattende og akutt voldsrisikohåndtering, 

rømningssikkerhet og at den totale situasjonen tilsier dette. 

 

Elektiv innleggelse: 

Søknad om planlagt innleggelse til RSA henvises fra ansvarlig helseforetak/ sykehus 

 
 

1Jf Prop. 108 L (2011-2012) 
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 etter vurdering hos psykiatrisk spesialisthelsetjeneste. For politiarrest, 

varetektsfengsel, fengsel eller forvaringsinstitusjon betyr dette henvisning fra den 

lokale spesialisthelsetjenesten iht avtaler med helseforetakene. Ved henvisning fra 

annen instans videreformidler RSA henvisningen  til ansvarlig helseforetak/sykehus 

for vurdering og fordeling til rett behandlingsnivå. Henvisninger til RSA 

saksbehandles fortløpende med skriftlig tilbakemelding til henvisende instans, 

innhenting  av supplerende  opplysninger, vurderingsbesøk  og forvemsbesøk. 

Merk: Skriftlig henvisning skal inneholde formål med overføringen til RSA. Videre 

skal det fremgå  sykehistorie, behandlingshistorie og voldsanamnese, tentative 

diagnoser, beskrivelse av sosiale forhold og evt. familiære relasjoner og Individuell 

plan dersom denne foreligger. 

Ventetid • Hastemottak vurderes i hvert enkelt tilfelle innen 24 timer 

• Elektiv: Individuell vurdering 

Tilbake-/videreføring Når pasientene ikke lenger er i behov av regionalt nivå og/eller at formålet er 

oppfylt, skal behandlingsforløpet overføres til neste behandlingsnivå ihht Helse Sør 

Østs Regionale i11str11kSC1f or i1111leggelse av Regional avdeling for sikkerhetsp.rykiatri - RSA og 

ovetfari11g av beha11dli11gsforlopfra RSA til lokalt helseforetak av 12.06.2009. 

Regional instruk s 

Behandlingstilbud • Observasjon, utredning, behandling og stabilisering 

• Voldsrisikovurderin g og voldsrisikohåndtering 

• Sikkerhetspsykia trisk miljøterapi 

• Diagnostisk  vurdering 

• Medikamentell  utredning 

• Psykiatrisk og psykologisk samtalebehandling 

• Oppfølging av somatiske problemstillinger og tannhelse 

• Oppfølging av sosionom 

• Skole- og akivitetstilbud 

Øvrige tilbud • Judisielle døgnobservasjoner jf straffeprosesslovens § 167 

• Fornyet vurdering / "Second opinion" 

• Konsultativ ambulant virksomhet 
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