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Forslag til vedtak 
1. Styret tar informasjonen om funksjonsutredningen til orientering. 
2. Styret slutter seg til administrerende direktørs anbefaling om at 

foreslått mandat legges til grunn for utredning av fremtidig lokalisering 
av Klinikk for psykisk helse sin virksomhet i Listerregionen.  

 

 

 

Vedlegg til saken 
• Utredningsrapport; Videreutvikling av Klinikk for psykisk helses virksomhet i 

Listerregionen - Funksjonsutredning. 
• Utkast til mandat for neste fase; Utredning av fremtidig lokalisasjon for 

Klinikk for psykisk helse sin virksomhet i Listerregionen. 
 

 

 
Kristiansand 08.12.2022 

 

Nina Mevold 

Administrerende direktør 
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1 Bakgrunn for saken 
På bakgrunn av et behov for å gjennomgå og avklare Klinikk for psykisk helse sine 
fremtidige tjenester i Listerregionen ble det våren 2022 gjennomført en 
funksjonsutredning, som anbefaler at virksomheten i Lister samlokaliseres. Styret 
er gjort kjent med dette i sakene 006-2022 og 062-2022. Klinikkdirektør anbefaler 
utredningsrapporten med dens faglige vurderinger og konklusjoner. 
Administrerende direktør har gjort sin vurdering, og fremmer saken for styret for 
orientering om funksjonsutredningen og for forankring og formell beslutning 
vedrørende videre prosess knyttet til utredning og avklaring av lokalisasjon.  

2 Saksopplysninger 
Befolkningen i Listerregionen skal også i fremtiden sikres tilgang til trygge, 
likeverdige og faglig gode tjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling.  

Arbeidsgruppen som leverte utredningen i juni konkluderte med at klinikken bør 
jobbe videre for en samlokalisering av klinikkens virksomhet i Listerregionen – det 
vil si en samlokalisering av DPS Lister, Avdeling for barn og unges psykiske helses 
virksomhet i Lister (ABUP) og Avdeling for rus og avhengighetsbehandlings 
virksomhet i Lister (ARA). En samlokalisering vurderes ut ifra et helhetsperspektiv 
til å 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 gjennom å bygge et samlet kompetansemiljø.  

Det vises til vedlagte utredningsrapport; Videreutvikling av Klinikk for psykisk 
helses virksomhet i Listerregionen - Funksjonsutredning. 

Saken (rapport med vedlegg) ble sendt på høring internt i SSHF og til et bredt 
utvalg eksterne interessenter i perioden 23.6.22 – 19.9.22. Styringsgruppen for 
funksjonsutredningen kunne ikke se at høringsinnspillene i sum ga grunnlag for å 
endre på konklusjonen om en anbefaling om samlokalisering. På bakgrunn av dette 
anbefalte styringsgruppen en formell behandling i klinikkmøtet 2.11.22, hvor det 
ble besluttet at klinikken skal jobbe videre for en samlokalisering av tjenestene i 
tråd med arbeidsgruppens anbefaling.  

Funksjonsutredningen tok ikke stilling til hvor virksomheten bør plasseres 
geografisk i fremtiden, og det er ikke tatt stilling til om samlokaliseringen vil kreve 
oppføring av nytt bygg.  

Neste fase vil derfor være å avklare lokalisasjon for klinikkens fremtidige 
virksomhet i Listerregionen, samt avklare bygningsmessige forhold. Dette vil skje 
gjennom en egen utredning som starter opp i løpet av høst/vinter 2022-2023. Det 
vises til vedlagte mandat. Mandatet har vært sak i dialogmøtet i KPH, og er deretter 
drøftet med foretakstillitsvalgte og hovedverneombud etter hovedavtalens § 30.  

Hovedmål for utredningen vil være å identifisere hvilken lokalisasjon i 
Listerregionen som forventes å gi best mulige forutsetninger for at klinikken skal 
lykkes i sitt overordnede mål om å utvikle bærekraftige tjenester for innbyggerne i 
regionen. Delmål for denne fasen vil være å sikre gjennomføring av tiltak som 
støtter opp under hovedmålet. Når fremtidig lokalisering er avklart, vil saken gå 
videre til konseptfase. 

Utredningens neste fase bør også innbefatte et anslag på arealbehov. Prosjektet 
kan medføre et investeringsbehov i en størrelse som gjør det vanskelig å 
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gjennomføre i et kort tidsperspektiv - da foretakets rammer for store 
byggeprosjekter frem til 2028 er lagt. Dersom prosjektet kan la seg realisere basert 
på leie av bygningsmasse, vil dette åpne en mulighet for raskere gjennomføring. 

I funksjonsutredningen ble det lagt stor vekt på god informasjon, kommunikasjon 
og involvering av ansatte, og tilsvarende når de gjaldt brukerorganisasjoner, 
kommuner og andre samarbeidspartnere.  

Ansatte vil fortsatt bli ivaretatt med god informasjon, kommunikasjon og 
involvering. Det vil være brukerrepresentasjon i henholdsvis styrings- og 
arbeidsgruppe i tillegg til referansegruppen. Informasjon til RS/helsenettverk vil 
foregå på samme måte som i funksjonsutredningen. 

Anbefalingen inkluderer også en omorganisering av DPS Lister. Videre arbeid med 
omorganisering vil bli håndtert internt i DPS Lister. Arbeidsgruppen anbefalte også 
at det bør gjøres et arbeid vedrørende opptaksområder. Dette spørsmålet vil bli 
håndtert som en egen sak. 

3 Administrerende direktørs vurderinger 
Administrerende direktør vurderer at forslaget til mandat ivaretar nødvendige 
forhold knyttet til en utredning av fremtidig lokalisasjon for Klinikk for psykisk 
helse sine tjenester i Listerregionen. På bakgrunn av dette anbefaler 
administrerende direktør at styret slutter seg til at det foreslåtte mandatet legges 
til grunn for lokalisasjonsutredningen.  
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