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Kjære Bent Høie!
Det virker som du setter utbygging av psykiatritilbudet til befolkningen høyt.
Ved åpningen av det nye Stavanger uttalte du følgende:
“Regjeringen er opptatt av å flytte makt. Her flytter vi makt til pasientene der hvor pasientene befinner
seg.” ( Sitatet er hentet fra Stavanger Aftenblad 02.09.14.)
Dette høres bra ut, men virkningen for pasientene i de tre Ryfylkekommunene, Strand, Forsand og
Hjelmeland er dramatisk.
Helse Stavanger foreslår å legge ned samtlige døgnsengeplasser ved Ryfylke DPS, avd. Strand. Disse
skal overføres til avd. Randaberg, som ligger på den andre siden av fjorden.
Normen for antall sengeplasser i dag er 1 plass pr 5000 innbyggere. I Ryfylke bor godt over 15 000
mennesker. Det betyr at det bør være minst tre sengeplasser her inne.
At disse overføres til Ryfylke DPS, avd. Randaberg, (som ikke ligger i Ryfylke), blir det motsatte av
intensjonen om hjelp nærmest mulig pasientene.
Helse Stavangers prosjekt “På hjemmebane...”, lyder derfor noe misvisende.
Ved DPS-avdelingen i Strand er det utarbeidet en risikoanalyse som også foreslår tiltak.
Brukere, fagforeningene, verneombud, behandlere og den lokale ledelse har vært med i arbeidet med
denne.
Pr. i dag er det ikke tatt hensyn til det. Et vedtak i Helseforetaket er stipulert til november, med oppstart
allerede i januar 2015.
Selv om det sies at dette er en prossess, oppleves det som om at avgjørelsen allerede er tatt i “andre
fora”.
Dette er også oppfatningen i Fylkesleget til Mental Helse.
Brukerrådet ved Ryfylke DPS, avd Strand vil derfor løfte saken opp på politisk nivå.
Det ser ut til at saken kan bli tatt opp i kommunestyrene i de tre Ryfylkekommunene som óg kan komme
med råd til Helse Stavanger.
Vi håper likevel på et innspill fra deg.
Jeg legger ved risikoanalysen, der brukernes innvendinger kommer tydelig fram, samt uttalelse fra Mental
Helse Ryfylke.
Denne henvendelsen sendes som kopi til Olaug Bollestad (Kr.F) i Stortinget.
Beste hilsen
Dag Lieungh
Leder av Brukerrådet ved Ryfylke DPS.
tilbakemelding kan gjerne sendes på email: dag.lieungh@lyse.net
Telefonnummeret mitt er: 913 15 779.

