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Hei! 

 

Jeg heter Lisa Evensen og jeg er styreleder for mental helse ungdom 
Stavangerregionen.  

 

Vi trenger hjelp med en politisk sak, og håper dere vil høre på oss. Det handler om 
nedleggelse av en psykiatrisk avdeling, og vi i mental helse ungdom og mental helse 
har sammen med støtte fra andre jobbet hardt og gjort alt vi kan for å stoppe det, 
men vi trenger hjelp, derfor kommer vi til deg. 

 

Jeg vet ikke om du har fått det med deg, men situasjonen er slik at sykehuset, Helse 
Stavanger, vurderer og er nesten bestemt på at de ønsker å legge ned sengeposten 
ved Ryfylke DPS, som har 12 sengeplasser, uten at det kommer nye tilbud. Ambulant 
team og poliklinikken blir værende som det er. Ambulant team som er koblet til 
avdelingen er åpent fra 8-15 i ukedagene, det samme er det kommunale tilbudet, så 
det er ikke et tilstrekkelig tilbud som kan erstatte sengeplassene, selv om de 
argumenter med at de heller vil fokusere på at pasienter skal få gode polikliniske 
tilbud og komme seg gjennom kriser uten innleggelse. De vil sende pasientene enten 
til Sola DPS eller Stavanger DPS, på tross av at de ikke har kapasitet til å ta i mot 12 
ekstra pasienter. 

 

Ryfylke DPS blir av mange pasienter beskrevet som den avdelingen de har fått best 
hjelp på og de føler seg trygge og godt ivaretatt der. Det ligger nært pasientene, som 
gjør permisjoner lettere og overgangen fra å være innlagt til å komme hjem blir 
mindre og enklere å gjennomføre. Det er en post som har kjente pasienter som har 
brukt tilbudet over tid og det skaper trygghet og gode relasjoner både for pasienter og 
ansatte. Trygghet er veldig viktig når man møter en krise, og helt avgjørende for å få 
god hjelp. Det å kjenne pasientene godt gjør det lettere å hjelpe de, noe som igjen vil 
føre til at de bedres raskere og innleggelsene vil være kortere. Pasientene opplever 
det som veldig belastende å forholde seg til en eventuell nedleggelse når de mister et 
behandlingstilbud som har hjulpet dem over tid og har vært en trygg plass å komme 
til i kriser, og pasientene som allerede har vært gjennom en nedleggelse fra før da 
Ryfylke DPS Strand ble lagt ned opplever det som ekstra belastende og måtte gå 
gjennom det samme igjen. Personalet uttrykker derfor sterk bekymring i forhold til 
hvordan det skal gå med pasientene om posten blir lagt ned.  



 

Vi i mental helse ungdom Stavangerregionen er svært bekymret for konsekvensene 
av en nedleggelse da vi ser at behovet for hjelp innenfor psykiatrien øker. Selvmord 
er den vanligste dødsårsaken til unge under 25 år, derfor er det bekymringsverdig at 
det skal legges ned et tilbud til mennesker i kriser da det per i dag ikke er et 
tilstrekkelig tilbud som kan erstatte dette. Det burde også vektlegges at selv om 
poliklinisk oppfølging er det mest ønskelige så er innleggelser og poliklinisk 
oppfølging to helt forskjellige tilbud og en sengepost kan tilby hjelp som en 
poliklinikk ikke kan gi.  

 

Konsekvensene slik vi ser det: 

 

Sola og Stavanger DPS har ikke kapasitet til å ta i mot alle pasientene fra Randaberg 
og Ryfylke som har behov for en innleggelse da det allerede er en kamp om plassene. 
Dette vil føre til plassmangel der de sykeste blir prioritert, som igjen vil føre til at de 
som ikke blir prioritert men likevel har et behov blir sykere på grunn av mangel på 
hjelp. Når man ikke får hjelp i tide vil tilfriskningsprosessen bli mer krevende, ta 
lengre tid og pasientene vil få et større behov for hjelp. Pasientene kommer til å bli 
skrevet ut før de er klar for det på grunn av stor pågang og vil derfor ikke fått fullføre 
behandlingen. Pasientene kommer til å bli kasteballer mellom avdelingene for når 
avdelingene fylles opp blir de sendt dit det er ledig og dette vil skape mye utrygghet. 
Alt dette vil føre til at de fortsetter å komme tilbake og får hyppigere innleggelser, 
eller at de unngår å søke hjelp og blir så dårlig at de blir tvangsinnlagt eller i verste 
fall ender opp med å skade seg selv alvorlig eller ta livet sitt. På sikt vil dette bli mer 
økonomisk krevende, men aller mest senker det livskvaliteten til de som ikke får den 
hjelpen de trenger for å bli bedre.  

 

Vi i mental helse ungdom Stavangerregionen stiller oss uforstående til hvorfor de 
vurderer å legge ned en avdeling som det åpenbart er behov for da den stort sett 
alltid er full, noe både pasienter og alle personalet på avdelingen er enig i. Vi vet at 
det handler om økonomi, og det koster å bygge et nytt sykehus som Stavanger skal 
gjøre, men dere i Høyre gikk til valg med at dere ønsket at sykehuskøene skulle bli 
kortere og at psykiatrien skulle styrkes, derfor håper jeg dere hører på oss. Jeg skal 
ikke si at det ikke trengs et nytt sykehus, for det gjør det, men de bygger et nytt 
sykehus kun for somatikken og kutter ned på psykiatrien når psykiatrien allerede er 
nedprioritert og når behovet for hjelp innenfor psykiatrien er større enn den hjelpen 
sykehuset og kommunene har kapasitet til å tilby. Vi har forståelse for at de har trang 
økonomi og at de vil spare 10 millioner ved å legge ned sengeposten, men behovet er 
stort og det redder liv – så det er et tilbud som er verdt å prioritere.  

 



Det er viktig at hjelpen er der når pasientene har behov for det, fordi jeg vet at hvis 
jeg hadde blitt møtt med stengte dører når jeg trengte det mest hadde jeg ikke levd i 
dag. Ryfylke DPS har reddet livet mitt, de har hjulpet meg opp hver gang jeg har falt 
og mistet meg selv. Jeg har vært på mange avdelinger i løpet av årene og jeg kan med 
hånden på hjertet si at at Ryfylke DPS er den beste avdelingen jeg har vært på og den 
som har hjulpet meg mest. Derfor er det ufattelig å tenke på at de kan fjerne et så 
godt tilbud. Dette betyr veldig mye for meg for det første fordi jeg har personlig 
erfaring med Ryfylke DPS, men aller mest fordi når jeg har vært på innsiden har jeg 
også fått et godt innblikk i hvordan dette kommer til å påvirke pasientene, personalet 
og systemet generelt sett. Det har vært flere unge mennesker jeg har hatt kjennskap 
til som dødd den siste tiden på grunn av selvmord, de alle hadde en ting til felles – 
systemet sviktet de når de trengte det mest. De ba om hjelp når problemene ble så 
overveldene at de ikke klarte å stå i det, men de ble møtt med avslag fordi ingen 
hadde kapasitet til å hjelpe dem. Derfor vil vi på det aller sterkeste anbefale at 
sengeposten ved Ryfylke DPS ikke blir lagt ned, slik at pasientene får den hjelpen og 
den tryggheten de trenger for å bli bedre når de møter utfordringer de ikke klarer å 
håndtere selv.  

 

Styregruppen på sykehuset skal ha møte 16.november for å bestemme hva de ønsker 
å gjøre, så blir det sendt til styret og tatt opp og endelig avgjort på styremøte 
5.desember. Vi håper virkelig du vil ta stilling til dette, se på saken og hjelpe oss. Det 
hadde betydd veldig masse for oss. 

 

Hvis noe er uklart eller du lurer på noe kan du ta kontakt med meg, som er 
styreleder, på denne mailen eller på telefon 41681395. 

 

Vennlig hilsen styret 

Ved styreleder Lisa Evensen og nestleder Carina Lund 

 


