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Generelt mye bra lesing.

Vedr. sikkerhetspsykiatri: Tror at det blir bra å etablere og styrke døgntilbudet innen 

sikkerhetspsykiatri. I dag kjøpes noen regionale plasser fra Helse Midt. Etableres disse plassene i vår 

region kan det medvirke til bedre samhandling med andre samarbeidspartnere rundt brukere på 

lokalt plan. Tror at dette har positiv effekt for brukere.

Vedr. psykisk utviklingshemming og psykiske lidelser: Bra at tjenestetilbudet til denne 

pasientgruppen styrkes. Ved opprettelse av døgnplasser kan pasienten vurderes av ansatte med 

spisskompetanse. Ved opphold i døgnplass vil pasienten lettere observeres i ulike situasjoner som 

kan oppstå i løpet av et døgn. Ansatte i ei slik avdeling vil ha mye og ulik kompetanse som øvrig 

tjenesteapparat kan nyttiggjøre seg. 

Bra at ambulante/poliklinisk tjeneste yter tjeneste i pasientens hjemmemiljø. Tror at ved omfattende 

kartlegging og alvorlige lidelser er det en styrke å ligge i døgnavdeling.

Vedr. satsing på barn og unge: Ses på som svært positivt.

Vedr. opprusting av DPS: Det skal etableres komplett behandlingstilbud med polikliniske og 

ambulante tjenester, akutt tjenester gjennom døgnet og et differensiert døgntilbud. Vi er opptatt av 

at pasientene får et likeverdig tilbud. Her i Nord Norge er det lange avstander og dårlig offentlig 

kommunikasjon. Vil pasienter som bor ute i distriktene få samme tilbud som de som bor nærmere 

DPS? Vil akuttilbud være like tilgjengelig på natt for dem ute i distriktene som de som har kortere 

avstander? I dag får enkelte brukere tilbud om poliklinisk oppfølging. Imidlertid er det 30 mil t/r DPS. 

Dette gjør at enkelte pasienter ikke er i stand til å reise dit.

Generelt har vi erfaring med at DPS har hatt vanskeligheter med å rekruttere fagpersoner som 

psykolog, psykiater og lege. Er det da grunn til å tro at dette blir bedre etter utvidelse av tjenestene 

der behovet for kompetanse og antall personer blir større? Slik vi ser det vil det bli en kamp om 

ressurser, og kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten vil «kjempe» om de samme 

ressurser. I dag er ikke kommunehelsetjenesten utbygd og klar til å overta ansvaret for de brukere 

som det er planer om at vi skal ha ansvar for i fremtiden. Vi har i dag problemer med å skaffe 

fagpersonell.


