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HØRINGSUTTALE, UTVIKLINGSPLAN FOR HELSE STAVANGER HF 
 

Jæren DPS er glad for å kunne gi høring til utviklingsplanen. Utviklingsplanen som ligger som høringsforslag 

er et godt, omfattende og informativt dokument.  

Jæren DPS skal etter anmodning fra Helse Vest være en del av Helse Stavanger sin utviklingsplan. Det har 

vært avholdt et godt møte mellom Helse Stavanger og Jæren DPS hvor aktuelle tema ift utvikling ble 

diskutert. Jæren DPS er glad for at vi er ivaretatt i eget avsnitt det vårt ansvarsområde og samarbeid blir 

omtalt. 

 

Jæren DPS ønsker å komme med følgende innspill til planen 
 

 Helse Stavanger har fått i oppdrag av Helse Vest å ta Jæren DPS med i sin utviklingsplan. Jæren DPS 

har et selvstendig ansvar for psykiatrisk sykehus- og DPS-tjenester i et geografisk område i Helse 

Stavanger HF sin region. Vi mener at dette bør markeres tydelig i overskriften. Der bør det stå at 

innen området psykisk helse omfatter utviklingsplanen også Jæren DPS.  

 

 På side 17 er det et avsnitt om fagrådene. Jæren DPS er representert i fagrådet for delavtale 2A, 

dette ønsker vi blir presisert inn i avsnittet.  

 

 Under avsnittet Samarbeid med private – både kommersielle og ideelle (side 18) bør ordet 

helseforetak byttes ut med Helse Stavanger HF. 

Midt i dette avsnittet bør også teksten endres noe slik at det blir rett ift faktiske forhold. Forslag til 
ny tekst: 
Helse Stavanger benyttes til pasienter som har behov for somatisk behandling i tillegg til sin 
psykiske lidelse. I tillegg benyttes høyspesialiserte tjenester (3. linjetjeneste) som f.eks avdeling for 
spiseforstyrrelser, alderspsykiatrisk og sikkerhetspost når det blir vurdert som nødvendig i 
behandlingen.  
 

 Under avsnitt Psykisk helsevern (side 37) ønsker vi at det settes inn en ekstra setning som sier hva 

Jæren DPS tenker ift videreutdanning. Vi ønsker at følgende setning settes inn: 



 

Side 2 av 2 

Jæren DPS vurderer tilbudet fra VID som svært relevant i klinisk pasientbehandling og vil holde frem 
med samarbeidet. 
 

 I kapittel 6 nevnes mange faggrupper mht rekruttering og videreutdanning. Jæren DPS savner at 

det ikke sies noe om hvordan det skal jobbes for å sikre nok psykologkompetanse i femtiden. Det 

bør stå noe om at det skal være samarbeid mellom utdanningsinstitusjon og helseforetakene.    

 

 Under punktet Sykdomsutvikling (side 28) sies det endel om teknologiutviklingen. Teksten bærer 

preg av at det er innen somatikk det er forventet økt bruk av digitale verktøy i behandlingen. Det 

bør settes inn en setning som sier noe om at også innen psykiatrien og i samhandling med 

kommunen er det forventet at teknologiske verktøy utvikles og tas i bruk.   

 

Lykke til med videre arbeid med planen.  

  

 

Med vennlig hilsen 
Jæren distriktspsykiatriske senter 

Nina Bolme Steinsholt 
direktør 

 

 

 




