
Helse Vest 
v/ rådgiver Ingeborg Aas Ersdal 
  
 
 
 
Vår ref: 2011/213 - ESS Deres ref:   Dato: 10.05.2011
 

 

Høringsuttalelse 
Regional plan for psykisk helse. Helseregion vest 2011-2015 
 

1. Jæren DPS ønsker å presisere at selv om Jæren DPS både er DPS og lokalsykehus, så 
er det en forutsetning for tilfredsstillende drift og behandlingstilbud at Psykiatrisk 
divisjon i Stavanger opprettholder og øker sitt tilbud på 3.linje-nivå. Dette gjelder i 
særlig grad sikkerhetspsykiatri.  

 
2. Av hensyn til god pasientflyt, er det ønskelig at Jæren DPS tar imot ø.-hjelps-pasienter 

hele døgnet. Forutsatt ressurser, inkl. legehjemler, vil det være mulig å samarbeide 
med 1.linjetjenesten slik at pasientene har kortere vei inn til psykisk helsevern, i 
tillegg til større fleksibilitet i forhold til ambulante og polikliniske alternativer. Økt 
fokus på ambulante og polikliniske tjenester vurderes som kvalitetsforbedring, og vil 
ikke ha ressursbesparelse og kostnadseffektivitet som direkte følge. Derimot er det 
grunn til å anta at ambulante og polikliniske tilbud i større grad innebærer forebygging 
og tidlig intervensjon, noe som på sikt vil kunne være kostnadseffektiviserende.  

 
3. Regional plan for psykisk helse bør inneholde noen avgrensninger og presiseringer om 

hva som forventes ivaretatt av 1.linjetjenesten. Dette bør tydeligere komme frem 
fortløpende og gjennomgående i planens struktur.  

 
4. Tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) vil i årene fremover være en av de største 

utfordringene som psykisk helsevern og DPS’ene står overfor. Økt ansvar og oppgaver 
innenfor dette feltet vil fordre økte ressurser både i form av kompetanse og personell, i 
tillegg til bygningsmessige fasiliteter som gjør TSB mulig.  

 
5. Utkastet til regional plan inneholder i liten grad konkrete beskrivelser angående 

kompetansebehov og kompetanseheving.  Kap.7 bør konkretiseres og defineres 
tydeligere.  

 
6. Planen bør ha et eget avsnitt om psykisk helsevern rettet mot personer fra andre 

kulturer. Det er allerede utfordringer knyttet til psykisk helsetilbud til flyktninger, 
minoritetsetniske, arbeidsinnvandrere og andre med fremmedkulturell bakgrunn, og 
det er forventet at disse utfordringene vil øke i årene fremover.  

 
Med 
hilsen                                                                                                                                          
Asle Torland (sign[1]) 
Direktør, Jæren DPS 

                                                 
 


