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Voss DPS NKS Bjørkeli (Voss DPS) gir tilbud om utredning 
og behandling av personer over 18 år med psykiske lidelser. 
Opptaksområdet vårt er kommunene Voss, Vaksdal, Kvam, 
Ulvik, Granvin og Eidfjord. Til sammen 24,000 voksne fordelt 
på et geografisk areal på 5,500km2.

Voss DPS har i 2016 jobbet videre med planlagte organisa-
toriske og bygningsmessige endringer. To poliklinikker ble 
med virkning fra 1. januar 2016 virksomhetsoverdratt fra 
Helse Bergen HF til Voss DPS.

Organisasjonskartet så slik ut i 2016:

 

Styret i Voss DPS ledes av styreleder Ragnhild Skjerveggen. 
Direktør ved senteret er Frédéric Larsen. Voss DPS har drifts-
avtale med Helse Vest RHF. Voss DPS eies av NKS Hordaland.

Brukerstyrt plass
Voss DPS NKS Bjørkeli har tilbud om brukerstyrt plass der 
pasientene som har avtale kan ringe og bli innlagt uten  
henvisning fra lege. I 2016 hadde 17 pasienter avtale om 
brukerstyrt plass, 5 av disse pasientene har benyttet seg av 
tilbudet.

Brukerutvalg 
Voss DPS har et brukerutvalg der nåværende og tidligere 
pasienter og personale fra Voss DPS deltar. Det var 4 møter 
i 2016, utvalget drøfter tilbudet på Voss DPS NKS Bjørkeli og 
kommer med forslag om endringer. 

Kvalitet
Voss DPS har fokus på kvalitet i tjenesten og skal levere på de 
til enhver tid gjeldende kvalitetsindikatorer. Det jobbes kon-
tinuerlig med kvalitetsforbedring, og vi har gode systemer 
som ivaretar rapportering og oppfølging av avvik.

I 2016 innførte vi nytt kvalitetssystem, levert av Datakvalitet, 
kalt Elektronisk Kvalitetshåndbok (EK). Implementeringen 
ble gjort i tett samarbeid med andre private ideelle foretak 
under Helse Vest RHF.

Det skal jobbes videre med å implementere bruk av  
virksomme måle-instrumenter som gir informasjon om  
pasientens opplevelse av bedring og kvalitet og effektivitet 
i behandlingen.

Det ble i 2016 registrert til sammen 139 avvik ved Voss DPS. 
En tredjedel av disse går på medikamentavvik.
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Avvik ved Voss DPS i 2016:

Aktivitet

Henvisninger Konsultasjoner/
Innleggelser

Snitt liggetid
(dager)

Poliklinikk 394 3633 –

PRT 38 2250 –

Døgn (16 senger) 196 157 24,9

Sum 628 – –



Fristbrudd for voksne på venteliste i psykisk helsevern er en 
kvalitetsindikator som viser andel voksne med rett til prioritert 
helsehjelp i psykisk helsevern som fortsatt står på venteliste  
etter at fristen for start av nødvendig er passert. I 2016 hadde 
Voss DPS ingen fristbrudd (Krav: 0).

Ventetid er tiden det tar fra en henvisning mottas til pasienten  
mottar helsehjelp. Ventetid måles for pasienter som får rett 
til behandling i spesialisthelsetjenesten. I 2016 var kravet til 
gjennomsnittlig ventetid (per måned) 45 dager. Voss DPS 
hadde gjennomsnittlig ventetid på 30 dager.

Epikrisetid er antall dager fra pasient skrives ut fra døgnbe
handling til epikrise er skrevet og godkjent. Kravet er at epikrise 
skal være godkjent innen 7 dager etter utskrivelse. I tjeneste
avtalen mellom kommunene og spesialisthelsetjenestene  
er det lagt opp til at epikrise skal være klar samme dag  
pasient skrives ut. Andelen epikriser innen frist var 98,2%  
i 2016; målet er 100%.

Helse- miljø og sikkerhet
Vernetjenesten ved Voss DPS NKS Bjørkeli har 3 verneom-
bod og et hovedverneombud, Terje Gjernes. AMU hadde tre  
møter i 2016. Bedriftshelse1 deltar på møtene i AMU.

Studenter i praksis
I 2016 hadde vi 8 sykepleierstudenter, 2 sykepleierstudenter 
i videreutdanning psykisk helse og rus, 6 medisinstudenter, 
og 1 sykepleier med behov for norsk godkjenning. I tillegg 
var 1 psykolog i hospitering ved Voss DPS.

«Nye Voss DPS»
I 2016 har vi brukt mye tid på planarbeid knyttet til ny  
organisering og nybygg. Våren 2017 reduseres antall døgn-
plasser fra 16 senger til 12 senger. I den forbindelse slår man 
sammen de to eksisterende døgnpostene til én. Fra høsten 
2017 opprettes ny gruppepoliklinikk på Voss DPS. Høsten  
2018 flytter poliklinikk og psykiatrisk rehabiliteringsteam  
(PRT) fra Voss sjukehus og inn i nye lokaler på Bjørkeli-tomten.

«Nye Voss DPS» er prosjektet som omfatter virksomhets-
overdragelse av poliklinikk og PRT fra Helse Bergen (Voss  
Sjukehus) til Voss DPS NKS Bjørkeli. Prosjektet startet desem-
ber 2014, i samarbeid med Helse Bergen. Organiseringen av 
prosjektet har vært i endring underveis. Styringsgruppen, 
bestående av direktør Frédéric Larsen, kvalitetsrådgiver Gerd 
Sandstå, avdelingsoverlege Thomas Esposito, økonomisjef 
Bjørn Dugstad og tillitsvalgt for psykologforeningen Eva 
Sunde, hadde 4 møter i 2016.

Direktør avholder regelmessige allmøter for samtlige ansatte  
der det informeres om status i prosjektet. I 2016 ble det  
avholdt 5 allmøter.

I forbindelse med etablering av ny gruppepoliklinikk ble det 
avholdt et oppstartsmøte i desember 2016.

Ansettelser
I 2016 ansatte vi fire psykologer. På poliklinikken: Bjørn Fondenes, 
Radoslava Pochova, og Katarina Vaaland. På døgnavdelin-
gen: Robin Kenter.

Signe Friis var vikar i LIS-stilling på poliklinikken i perioden 
01.03.16 – 01.09.16

Tania Firdos ble ansatt som LIS på døgnavdelingen, fra  
10. oktober 2016.

Anne Gerd Væhle og Jorunn Bidne ble ansatt i ny gruppe-
poliklinikk, høsten 2016, med oppstart i 2017. De er hhv  
vernepleier og sykepleier med erfaring fra døgnavdelingen.

Diverse
• 26. september 2016 fikk vi nytt intranett på Voss DPS.  
Intranettet er basert på en SharePoint-løsning og vi har 
samarbeidet med Helse Vest IKT og de andre private ideelle  
sykehusene for å oppnå den endelige løsningen. Intranettet 
er en viktig kanal for å nå de ansatte med viktig informasjon 
og nyheter.

• Nytt kvalitetssystem, Elektronisk kvalitetshåndbok (EK),  
ble innført fra 1. januar 2016. Her ligger alle retningslinjer, 
samt avvikssystem.

• Utekontor og ambulante tjenester:
Voss DPS NKS Bjørkeli har utekontor i Toloheimen, som er be-
mannet med psykolog og psykologspesialist én dag per uke 
(til sammen 40% stilling). Utekontoret leverer poli kliniske  
tjenester til Kvam herad. Psykiatrisk rehabiliteringsteam  
utførte polikliniske tjenester ambulant i 17% av alle konsul-
tasjoner i 2016.

• I samarbeid med RVTS arrangerte Voss DPS NKS Bjørkeli 
dagseminar om flyktningeutfordringene, på Park Hotell 
(Voss), 18.08.2016. Alle aktuelle samarbeidspartnere i opp-
taksområdet var invitert. Det var 65 deltagere.

Styret ved Voss DPS NKS Bjørkeli AS
Det ble avholdt fire styremøter i 2016. Generalforsamlingen 
ble avholdt 1. mai, om bord i Fjordline (Bergen – Hirtshals – 
Bergen) på møterom «Apple and Pear», Dekk 7.

Etter valg av nytt styre i generalforsamlingen, besto styret av:
Ragnhild Skjerveggen (styreleder)
Solveig Nilsen (nestleder/styremedlem)
Hild Berge (styremedlem)
Marianne Bergtun (styremedlem)
Haldis Anita Rein (ansattrepr./styremedlem)
Anders Ø Christensen (ansattrepr./styremedlem)
Frøydis Hole (brukerrepr./observatør)

Voss DPS NKS Bjørkeli, juni 2017
Frédéric Larsen
Direktør 



Resultatrekneskap
Det store avviket mellom driftstilskudd 2015 og 2016 skyldes virksomhetsoverdragelse 
av poliklinikkene fra Helse Bergen, fra 1.1.16.

     2016  2015

Driftstilskot     59 022 000    43 607 999 
Andre inntekter/refusjonar    2 810 674    560 143 

Sum driftsinntekter    61 832 674    44 168 142 
  
  
Pasientkostnader     1 058 211    1 234 723 
Lønskostnader m.m     47 890 812    32 349 865 
Avskriving på driftsmidlar    1 175 000    –   
Andre driftskostnader    6 154 472    4 019 403 

Sum driftskostnader    56 278 495    37 603 991 
  
Driftsresultat     5 554 179    6 564 151
  
Resultat finanspostar    149  103    252 953 
  
Årsresultat     5 703 282    6 817 104
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