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• Behov for å avklare klinikkens fremtidige tjenester i 
Listerregionen. 

• Befolkningen i Lister skal også i fremtiden sikres tilgang 
til trygge, likeverdige og fortsatt faglig forsvarlige 
tjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling. 

• Dette må skje gjennom en hensiktsmessig og 
fremtidsrettet organisering som bidrar til en 
bærekraftig spesialisthelsetjeneste. 

• Gode overganger – Samhandling - Nye oppgaver til DPSene - Framskrivinger

• Rekrutteringsutfordringer i distriktene krever 
tilrettelegging for at et sterkt fagmiljø vektlegges 
samtidig som vi må sikre gode arbeidsforhold og 
hensiktsmessig bruk av kritisk kompetanse.

Saken berører 
kommunene:
• Flekkefjord
• Farsund
• Kvinesdal
• Sirdal
• Hægebostad
• Lyngdal

• Evt. også 
Lindesnes
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Dagens organisering av KPHs tjenestetilbud i Lister
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DPS Lister
DPS Lister har polikliniske tjenester 
med 8 årsverk i Farsund og 12 
årsverk i Flekkefjord. I Kvinesdal er 
det ca. 60 årsverk fordelt på 
døgnbehandling og polikliniske 
tjenester, inklusive ambulante 
team. 

Avdeling for rus og 
avhengighetsbehandling
ARA har polikliniske tjenester ved at en 
behandler har fast kontorsted ved DPS 
Lister, mens behandlere fra 
poliklinikken og ARA FACT i Kristiansand 
bidrar etter behov. 

Avdeling for barn og unges psykiske helse
ABUP Lister har polikliniske tjenester (inklusive 
ambulante tjenester), med 6 årsverk i 
Flekkefjord og 10,5 årsverk i Farsund. 
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Rekrutteringsutfordringene i praksis, illustrert ved status fra DPS Lister: Per i dag er det kun 1 årsverk for psykolog 
fast ansatt i DPS Lister. Følgende behandlerstillinger står ledige, i hovedsak psykologstillinger: 
• Farsund: 3 av 7,5 behandlerårsverk ledige
• Flekkefjord: 6,7 av 11,5 behandlerårsverk ledige
• Kvinesdal: 1 psykologstilling ledig

• Lokalisering i 3 kommuner i dag. 
• Utredningen har ikke tatt stilling til 

fremtidig lokasjon. 



Følgende alternativer er utredet: 
• Nullalternativet:
Videreføring av dagens virksomhet med dagens organisering og 
lokalisering
• Alternativ 1:
Utredning av samlokalisering av KPHs virksomhet i Listerregionen, hvilket 
omfatter både DPS Lister, ARA og ABUP
• Alternativ 2:
Utredning som omfatter samorganisering/samlokalisering av DPS Lister
• Alternativ 3:
Utredning som omfatter samlokalisering av ABUPs virksomhet i Lister

Alternativene er vurdert opp mot kriteriene:
• Pasientsikkerhet og kvalitet
• Arbeidsmiljø
• Faglig robusthet
• Helhetsgrep og potensiale for langsiktig utvikling av klinikken
• Egnethet for samhandling med kommuner og utdanningsinstitusjoner
• Kapasitet
• Økonomi: Driftsøkonomi, investeringskostnader, økonomisk bærekraft
• Bygg: Bygningsmassens kvalitet, fleksibilitet og elastisitet
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Prosessen
• Kommunikasjonsplan utarbeidet i tråd 

med mandat og fulgt opp
• Bred og omfattende informasjon, 

kommunikasjon og involvering internt og 
eksternt

• Ansatte
o Tillitsvalgte uttrykker tilfredshet med 

prosess, både underveis i arbeidet, i 
dialogmøter og gjennom 
høringsuttalelse

• Kommunene
o Tilbakemeldinger om tilfredshet med 

prosess – informasjon - involvering. 
o Møter politisk og administrativt i 

aktuelle kommuner (inkl. RS, 
helseledernettverk) 
o Deltakelse fra KPH

o Skriftlig informasjon oversendt 
administrasjonen i tråd med 
kommunikasjonsplan og dialog med 
kommunene underveis



Arbeidsgruppas anbefaling
• En samlet arbeidsgruppe anbefaler at det jobbes videre for en 

samlokalisering av klinikkens virksomhet i Listerregionen. 
Anbefalingen inkluderer også en omorganisering av DPS Lister. 

• Ut i fra et helhetsperspektiv vil dette være det riktige grepet 
for å kunne møte fremtidens behov på en best mulig måte, 
herunder bidra til å redusere rekrutteringsutfordringene som 
preger alle tre avdelinger i dag. 

• Det vil være viktig å sette inn riktige tiltak for å sikre en 
gjennomføring innenfor en rimelig tidshorisont. Hvordan 
anbefalingen skal håndteres må inngå som tema i neste fase.

• Arbeidsgruppen har også gjort vurderinger knyttet til 
eventuelt endret opptaksområde, jf. mandat

• For alle tre avdelinger vurderes det som positivt å se til 
Lindesnes når det gjelder den fremtidige videreutviklingen 
av tjenester og organiseringen av spesialisthelsetjenesten i 
den vestligste delen av Agder. Arbeidsgruppen anbefaler 
at en ser nærmere på dette spørsmålet i neste fase, og at 
en ser spørsmålet i nær sammenheng med andre 
prosesser i klinikken. 

Høring med frist 19.9.22
• Internt i SSHF, eksternt til 

kommuner, 
brukerorganisasjoner, NAV, 
barnevern, avtalespesialister 
m.fl.

• Høringsperiode forskjøvet og 
forlenget i tråd med ønske fra 
kommunene – Avklart i forkant 
av høringen

• Politisk behandling i 
kommunene

• Ved utløp av høring har Farsund 
kommune bedt om utvidet frist 
på bakgrunn av forhold internt i 
kommunen. SSHF har akseptert 
å gjøre et unntak fra fristen. 
Farsund kommune har 
høringsfrist 14.10.22.
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