Vedtak/pressemelding.
Jørpeland, 2.september 2014.
I forbindelse med Helse Stavangers ønske om å legge ned samtlige døgnsengeplasser ved
Ryfylke DPS, avd. Strand, og overføre disse til avd. Randaberg, vil Mental Helse Ryfylke
uttale:
1. Mental Helse Ryfylke vil at det som et minimum opprettholdes noen krisesenger i
Strand.
Om disse drives av helseforetaket eller kommunene i Ryfylke er underordnet.
Det viktigste er at noen senger beholdes.
Begrunnelse.
Brukerne i Ryfylke mister tryggheten det er å vite at vi kan få behandling og opphold i
hjemkommunen.
Terskelen for å søke hjelp blir høyere når vi vet at innleggelse medfører opphold i
Randaberg.
Lang reisevei er en ulempe for pasienter som allerede er slitne/dårlige.
Lang reisevei er en ulempe for pårørende, og den daglige kontakten blir vanskeligere.
Fleksibilitet i forbindelse med permisjoner blir skadelidende. Ikke minst fordi en i en
avslutning av døgnopphold gjerne prøver korte permisjoner, med mulighet for å komme
raskt tilbake til sengeposten om situasjonen blir vanskelig for pasienten.
Av samme grunn blir botrening tungvindt og lite hensiktsmessig.
Relasjon til det lokale hjelpeapparatet blir skadelidende og recovery-prossessen
vanskeliggjøres.

2. At ambulante tjenester og poliklinikk i hjemkommunene øker åpningstider til kl 20.
på hverdager er en god ting.
At nåværende psykolog/psykiaterstillinger beholdes i Ryfylke, er vi også glad for.
Men,
Like fullt ønsker vi at ambulante tjenester utvides til døgnbasis, også i helgene.

Begrunnelse.
Behovet for akutt hjelp oppleves særlig på kveld/natt og i helger.
Et tilbud lokalt vil redusere behovet for langvarig innleggelse, fordi «brannslukning» kan
iverksettes før problemene blir for store.
Den lokale kjennskap til pasienten, og pasientens personkjennskap til hjelpetjenesten,
reduserer også frykten for å søke hjelp i krise.

3. Ryfylke DPS lokaliseres til Strand, og at avd. Randaberg legges ned evt. skifter navn.
Begrunnelse.
At Ryfylke DPS har sengeplasser i en annen del av Rogaland enn Ryfylke virker noe kunstig.
Ettersom det er en norm at det skal være 1 døgnsengeplass pr. 5000 innbyggere, er det
naturlig at Ryfylke DPS som betjener over 15000 innbyggere i de tre Ryfylkekommunene har
minst tre sengeplasser på døgnbasis innenfor det naturlige geografiske området.
Avdelingen i Randaberg har den nærhet til tyngere fagmiljø at det vil være en
uforholdsmessig bruk av ressurser å ha eget «Randaberg DPS», om det ikke tas hensyn til
norm om sengeplasser i forhold til befolkningsgrunnlaget.

Det særegne med forholdene i Ryfylke, med kommunene Hjelmeland, Strand og Forsand,
er store avstander og en fjord som må krysses.
Avstanden er ikke bare fysisk, men óg psykisk.
Det er ikke mulig å endre dette forholdet i dag.

