
UTVIKLINGSPLAN 2022 – 2025 Jæren DPS  

  
Helsevesenet totalt sett står overfor flere utfordringer. Overordnet er det lagt nasjonale og regionale 
planer for å møte utfordringene på en best mulig måte.   

Helse Vest har gjennom bestillingsbrevet for 2020 og 2021 bedt de private ideelle virksomhetene 
utarbeide utviklingsplan for perioden 2022 – 2025. Utviklingsplanene skal etableres innen rammen av 
virksomhetens oppdrag og Helse Vest sine overordnede planer for perioden frem til 2035. 
Utviklingsplanen 2022 – 2025 for Jæren DPS baserer seg på Helse Vest sin overordnede regionale 
plan for psykisk helse.  

  

Litt bakgrunn:  

Jæren DPS ble etablert i 2001 som et ledd i avvikling av Dale psykiatriske sykehus. Det ble avtale 
mellom Rogaland Fylkeskommune og NKR Rogaland om drift. Helse Vest overtok rollen til Rogaland 
fylkeskommune da helseforetaksmodellen ble etablert. Jæren DPS har en langsiktig avtale med Helse 
Vest og er en del av deres sørge-for ansvar til personer med psykiske lidelser.  Da Jæren DPS ble 
etablert ble det avtalt at institusjonen skulle ha både sykehus- og DPS-ansvar for Jærkommunene og 
sykehusansvar for innbyggere i Dalanekommunene.  DPS ansvaret for innbyggerne i  
Dalanekommunene er Helse Stavanger sitt ansvar. Ved oppstart fikk Jæren DPS tildelt ressurser til 
akuttmottak på dagtid, og det var forståelse fra begge parter at ettermiddag, kveld, natt og helg 
skulle akuttpasienter legges inn i Helse Stavanger for overføring til Jæren DPS påfølgende hverdag. 
Tidspunkt for akuttmottak på Jæren DPS har gradvis blitt utvidet, og situasjonen i dag er at Jæren 
DPS tar imot akuttpasienter alle hverdager frem til 17.00. Etter kl. 17.00 på hverdager, i helger og 
høytider legges akuttpasienter inn i Helse Stavanger og overføres Jæren DPS påfølgende eller samme 
dag. Siden oppstart av Jæren DPS har det også vært en uskreven, men felles oppfattelse av at Jæren 
DPS skulle kunne nytte spesialiserte tjenester i Helse Stavanger som det ikke var naturlig at en liten 
institusjon skulle etablere selv.    

 Jæren DPS er etablert som et AS og blir drevet som en privat ideell institusjon. Jæren DPS har en 
langtidsavtale med Helse Vest, og får årlig oppdragsdokument fra Helse Vest RHF  

  

Dagens situasjon:   

Jæren DPS har i sin avtale med Helse Vest et ansvar for å gi allmennpsykiatriske tjenester til 
befolkningen i kommunene Time, Klepp, Hå og Gjesdal. Jæren DPS har ansvar for sykehustjenester 
for sitt primære opptaksområde og for Dalane kommunene (Egersund, Bjerkreim, Lund og Sokndal)   

Jæren DPS tar imot for akuttinnleggelser i tidsrommet 07.00 – 17.00 på hverdager. Utover disse 
tidspunkt blir akuttpasienter innlagt i Helse Stavanger og overført Jæren DPS samme dag eller 
påfølgende dag.   

Jæren DPS har et godt samarbeid med de fire Jærkommunene. Samarbeidslinjene er i form av 
strategiske samarbeidsmøter mellom ulike aktører, og mellom tjenesteytere rundt tilbudet til 
enkeltpasienter.   
  
  
  
Tjenestetilbudet til Jæren DPS er:  



• 36 sengeplasser fordelt på 3 sengeposter med spesialiteter på akutt-tjeneste, psykoselidelser 
og affektive lidelser  

• Allmennpsykiatrisk poliklinikk  
• Gruppepoliklinikk  
• Psykosepoliklinikk  
• Ambulant akutt-team  
• ACT-team (driftes i samarbeid med Klepp, Time, Gjesdal og Hå kommune)   
• Forskning- og undervisningsavdeling  

  
I tillegg har vi en administrasjonsavdeling som ivaretar tjenester som økonomi, IKT, DIPS, personal, 
lønn og et kjøkken som lager mat til sengepostene samt kantinemat for ansatte.  
  
  
Jæren DPS jobber etter følgende:  
Visjon: menneskeverd og kunnskap i sentrum    
Verdier: vi vil være respektfulle, åpne og modige  
Hovedmål: Vi vil yte spesialisthelsetjenester til menneske som treng det, slik at de kan få auka 
livskvalitet og betre helse. Dette skal vi oppnå gjennom god utgreiing og behandling, utdanning av 
helsepersonell, forsking samt gjensidig opplæring mellom pasient, pårørande og relevante instansar.  
Strategi: Vi skal tenke nytt, vere fagleg oppdaterte og bidra til vidare utvikling. Vi skal systematisk 
søke ny læring gjennom å våge å utforske det som er vanskeleg å få til. Vi skal heile tida søke eit endå 
betre  arbeidsmiljø. Vi skal heile tida søke etter miljøforbetringar   
  
  
Befolkningsgrunnlag og utvikling   

Jærkommunene har per i dag samlet ca 70 000 innbyggere, Dalanekommunene har samlet ca 24 000 
innbyggere.   

SSB viser følgende vekst fra 2022 tall:   

        2025      2030        2050  
Jærkommunene  2,13 %  5,91 %  17,71 %  

Dalanekommunene  -0,33 %  0,27 %    1,3 %  
  

  

Involvering:  

Tiltak i utviklingsplanen har vært drøftet i BU/AMU, Erfaringsrådet, Kvalitet- og 
pasientsikkerhetsutvalget, tillitsvalgts møte, ledermøte. NAV Rogaland og Helse Stavanger er 
orientert om punkter i planen der de er omtalt. Representanter for de fire kommunene i vårt 
opptaksområde er orientert om planen og har hatt anledning til å komme med innspill  

  

  

  

  



Tiltak  

Tiltakene i lokal utviklingsplan skal være i tråd med Nasjonal helse- og sykehusplan, 
oppdragsdokument og den skal gjenspeile regional utviklingsplan. Tiltakene i planen skal sikre:   

- Tidlig avklaring og tidlig hjelp for pasientene  
- Medvirkning, valg og frivillighet for pasientene  
- Gode pasientforløp  
- Høyest prioritet til barn og unge  
- At tjenestene tar i bruk og utvikler nye arena for tjenesteyting   
- Redusere uønsket variasjon  
- Redusere pasientskader  
- Yte tjenester mer effektivt   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

TILTAKSOVERSIKT  

  
  

God tilgang med tidlig avklaring og hjelp  Tidspunkt  
  

1  Videreføre og videreutvikle samarbeidsavtale mellom Jæren DPS og BUP 
Bryne.   

Forlenge avtalen 
ved ny revidering  
31.12.2022  
  

2  Videreføre ambulant akutt-team med åpningstider hele døgnet og alle 
kalenderdager.   
  

2022 - 2025  
  

3  Videreutvikle samarbeidet mellom ambulant akutt-team og 
allmennpsykiatrisk poliklinikk for tidlig avklaring/ hjelp  
  

2022 - 2025  

      
  
  

Medvirkning, valg og frivillighet  Tidspunkt  
  

1  Utarbeide strategi for brukermedvirkning   
  

2023  

2  Fortsette med å tilby bedringsorienterte tjenester som f.eks. individuell 
mestring og bedringskurs (IMR), psykoedukasjon, kunnskapsbasert 
familiegrupper  
  

2022 - 2025  

4  Implementere strukturert poliklinisk dagtilbud ved psykosepoliklinikken 
ved hjelp av såkornsmidler  
  

2022 – 2024  
  

5  Utarbeide, vedta og implementere pårørendestrategi  2022  
  

6  Ha tilbud om familiegrupper til psykoselidelser og bipolare lidelser til alle 
som ønsker det  
  

2022 -2025  

  
  
  

Integrerte tjenester og gode pasientforløp  Tidspunkt  
  

1  Videreutvikle samarbeidet mellom IPS jobbspesialister til også å omfatte 
Kløver 3 og gruppepoliklinikken  
  

2022-2025  



2  Få etablert avtalespesialist (psykolog og psykiater) i vårt opptaksområde i  
forbindelse med implementering av felles henvisningsmottak Utrede 
om mulighet eller ønske om å leie lokaler på Jæren DPS.   
  

2023 – 2025  

3  Delta i helsefellesskap der våre samarbeidskommuner er deltakere  
  

2023  

4  Få på plass et strukturert samarbeid med politi og AMK for å styrke 
beredskap og sikkerhet    
  

2022  

5  Etablere og utvikle system med årlige samarbeidsmøter med hver 
kommune (ledere for psykisk helse, kommuneoverleger, NAV)  
  

2022  
  

6  Tilpasse tjenester i lys av endringer i lovverk  
  

2022 - 2025  

7   Etablere faste samarbeidsmøter med Helse Stavanger for å sikre lik tilgang 
på tjenestetilbud og gode pasientforløp   
  

2022  

    
    
    

Utvikling/videreutvikle nye arbeidsmetoder  Tidspunkt  
  

1  Kartlegge behov og vurdere nye polikliniske behandlingstilbud for ulike 
pasientgrupper   
  

2023  
  

2  Utvikle digital verktøy (APP, podcast, etc.) som kan nyttes til informasjon 
om tjenester ved Jæren DPS, informasjon om utredningsverktøy, etc.   
  

2023   

3  Sikre kompetansen på spiseforstyrrelser til ansatte i allmennpsykiatrisk 
poliklinikk i form av Kognitiv adferdsterapi for spiseforstyrrelser (CBT-E) og 
behandling (FBT)   
  

2022 - 2023  

4  Videreutvikle samarbeid mellom Hå kommune, Hå NAV og Jæren DPS til å 
omfatte våre andre primærkommuner og deres NAV-kontor  
  

2024- 2025   

6  Avklare muligheter for felles journalplattform JDPS og IPS  
  

2022  

7   Tilrettelegge for god og sikker overgang til DIPS Arena  2022 -2023  
  

8  Videre utvikle og implementere nye behandlingsformer f.eks. e-helse. 
Bruke teknologi som erstatning for fysiske oppmøter i tråd med 
helsedirektoratets råd.   
  

2023 -2025  

9   Utvikle og etabler samarbeidsarenaer mellom Jæren DPS,  
Jærkommunene og NAV i tråd med helsefelleskapsmodellen  
  

2023  

    



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
     

Kunnskapsbaserte tjenester, kvalitet og forbedring  Tidspunkt  
  

1  Alle enheter har minst en medarbeider med forbedringsutdanning i regi 
av Helse Vest  
  

2022- 2025  
  

2  Implementere intervju om vold, Mestring av aggresjonsproblematikk 
(MAP) og Triage for å sikre rett og redusert bruk av tvang og redusert fare 
for vold.  
  

 2022 /2023  

  

  

    
    
Lokaler                                                                                                                                Tidspunkt  
  

1  Utvide kontorfasiliteter med 23 kontorer for å få bort bruk av brakker 
samt møte fremtidig behov for poliklinisk virksomhet   
  

2023  

2  
  

Utbedre skjermingsfasilitetene på akuttpost   2023  

    
    
    

Ressurser        Tidspunkt  
  

1  Samarbeide med Helse Stavanger om tiltak for å rekruttere nok 
psykiatere og psykologspesialister  
  

2022 -2025  

2  Utrede om vi tilfredsstiller krav for å ha LIS 1  
  

2022   

4  Øke med 1 ekstra LIS dersom det gis midler fra HV til dette  
  

2022-2025  



5  Gi praksisplass til studenter ved profesjonsstudiet i psykologi dersom 
dette starter i Stavanger   
  

2027   
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