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1. Sammendrag 

Med utgangspunkt i behov for avklaring av Klinikk for psykisk helse sine fremtidige tjenester 

i Listerregionen, har en bredt sammensatt arbeidsgruppe våren 2022 gjennomført en 

funksjonsutredning, som primært er avgrenset til DPS Lister, ABUP Lister og ARA sin 

virksomhet i Lister. I prosessen har det vært lagt vekt på god involvering og kommunikasjon 

både internt og eksternt.  

Formålet med utredningen er å utarbeide en beskrivelse av fremtidig utvikling av klinikkens 

virksomhet i Listerregionen. Arbeidet skal bidra til at klinikken får et godt og tilstrekkelig 

sikkert grunnlag for å avklare og planlegge videre de fremtidige tjenestene i Listerregionen, 

med en hensiktsmessig og fremtidsrettet organisering som bidrar til bærekraftige og fortsatt 

tilstrekkelig og god tilgang til trygge, likeverdige og forsvarlige spesialisthelsetjenester i 

innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.  De fire alternativene som 

er vurdert i denne funksjonsutredningen er følgende: 

 «Nullalternativet»; en løsning basert på videreføring av dagens virksomhet med 

dagens organisering og lokalisering 

 Utredning av samlokalisering av KPH sin virksomhet i Listerregionen, hvilket 

omfatter både DPS Lister, ARA og ABUP 

 Utredning som omfatter samorganisering/samlokalisering av DPS Lister 

 Utredning som omfatter samlokalisering av ABUP sin virksomhet i Listerregionen 

De fire alternativene er først utarbeidet og deretter vurdert opp mot et sett vurderingskriterier. 

Arbeidsgruppens vurderinger og konklusjoner fremgår av kapittel 7 og 12. Drøftingene er 

imidlertid skrevet ut i sin helhet og er vedlagt rapporten for forståelse og transparens.  

En samlet arbeidsgruppe har kommet til at Alternativ 1 er det alternativet som oppnår høyest 

skår sett opp mot vurderingskriteriene. En samlokalisering av DPS Lister, ABUP Lister og 

ARA sin virksomhet i Lister vurderes ut fra 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. Anbefalingen inkluderer også 

en omorganisering av DPS Lister.  

Arbeidsgruppen har i tråd med mandatet også gjort noen vurderinger knyttet til eventuell 

innlemmelse av Lindesnes i opptaksområdet. 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.  

Forhold som må jobbes videre med for å sikre fremdrift i saken og en vellykket 

videreutvikling av virksomhetene er pekt på i forbindelse med risikovurdering i rapporten og i 

arbeidsgruppens forslag til mandat for neste fase (vedlagt rapporten).  
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2. Innledning 

Denne rapporten beskriver ønsket utvikling av Klinikk for psykisk helse sine fremtidige 

tjenester i Listerregionen. Befolkningen i opptaksområdet skal sikres tilstrekkelig og god 

tilgang til trygge, likeverdige og forsvarlige tjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling (TSB) også i fremtiden. 

Funksjonsutredningen er i hovedsak avgrenset til virksomheten for avdelingene DPS Lister, 

ABUP (Avdeling for barn og unges psykiske helse) og ARA (Avdeling for rus og 

avhengighetsbehandling). Utredningen besvarer også spørsmålet om det bør arbeides for en 

samlokalisering av virksomhetene.  

Den gule stjernen i bildet under illustrerer hvor funksjonsutredningen befinner seg prosessuelt 

innenfor de ordinære rammene for beslutningsprosesser i SSHF.  

 

Figur 1 

De tre avdelingene er ulikt berørt av prosessen som følge av ulikt organisatorisk nivå og 

ulikheter i omfang på tvers av avdelingene. I DPS Lister angår prosessen hele avdelingen, 

mens ABUP Lister er berørt på enhetsnivå. For ARA sin del er omfanget i Lister svært lite, 

med en behandler med fast tilstedeværelse i regionen. Som følge av dette er det noe variasjon 

i hvordan prosessene internt i den enkelte avdeling har vært utformet. God informasjon, 

transparens og mulighet for involvering har imidlertid vært grunnleggende prinsipper og 

fungert som en felles overbygning for utredningen.  

2.1 Leveranse 

I henhold til mandatet skal arbeidet resultere i følgende dokumenter:  

1. Utredningsrapport: Videreutvikling av Klinikk for psykisk helses virksomhet i 

Listerregionen 

2. Vurderingskriterier for valg av alternativer 
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3. Forslag til mandat for en eventuell neste fase 

Utredningsrapporten er bygget opp på den måten at det i kapittel 2 gis en beskrivelse av 

organisering av arbeidet, og i kapittel 3 en beskrivelse av prosessen med omtale av hvordan 

involvering - særlig av ansatte - er håndtert, da dette har vært en sentral føring for 

arbeidsprosessen. Deretter gis det i kapittel 4 en oversikt over en del rammebetingelser i form 

av aktuelle føringer og andre forhold som direkte påvirker funksjonsutredningen, etterfulgt av 

en beskrivelse av nåsituasjon i kapittel 5. De ulike utredningsalternativene er deretter 

beskrevet i kapittel 6, etterfulgt av arbeidsgruppens vurderinger oppsummert i kapittel 7. Det 

gis deretter omtaler og vurderinger knyttet til bygg og økonomi i kapitlene 8 og 9, etterfulgt 

av en oversikt over gevinster for hvert alternativ i kapittel 10. Arbeidsgruppen har også gjort 

seg noen betraktninger rundt opptaksområder i kapittel 11. Arbeidsgruppens anbefaling og 

konklusjon fremgår av kapittel 12, etterfulgt av noen refleksjoner knyttet til datakvalitet i 

kapittel 13 og til slutt et avsluttende kapittel 14.  

2.2 Organisering og formalia  

Prosessens navn er Funksjonsutredning Lister.  

Klinikkdirektør er eier av utredningen, som har vært gjennomført i perioden januar-juni 2022, 

i tråd med fremdriftsplan for arbeidet.   

Arbeidet har vært organisert med en styringsgruppe og en arbeidsgruppe, samt ad hoc 

arbeidsgrupper etter behov. Styringsgruppen har bestått av KPH sin ledergruppe (inklusive to 

brukerrepresentanter), økonomidirektør, teknologidirektør, organisasjonsdirektør, 

foretakstillitsvalgt for Norsk psykologforening og hovedverneombud. Det har vært avholdt 6 

styringsgruppemøter i løpet av utredningsperioden, og et avsluttende møte hvor 

arbeidsgruppens rapport med anbefalinger ble presentert. Tema for møtene har vært 

rapportering på bakgrunn av fremdriftsplan og styringssignaler knyttet til avklaring av punkter 

i mandat etter behov. Det vises til kapittel 4.3. for omtale av styringssignaler.  

Utredningen er ledet av rådgiver fra klinikkstab. Arbeidsgruppen har hatt følgende 

sammensetning, med navn, stillingstittel/arbeidssted og rolle/representasjon i arbeidsgruppen. 

Elisabeth Urstad Avdelingssjef  DPS Lister DPS 

Marianne Omland Overlege samhandling DPS Lister DPS 

Iris A. Olsen Avdelingssjef  ABUP ABUP 

Siv Sandnes Enhetsleder og psykologspesialist 

ABUP Lister 

ABUP 

Frode Dunsæd Avdelingssjef ARA ARA 

Tobbi Kvaale Spesialrådgiver ARA ARA 

Anne Birgitte Hornnes 

Ellingsen 

Rådgiver, Avdeling for Teknologi 

og e-helse 

Bygg/areal 

Vigleik Bjørheim Controller for KPH, 

Økonomiavdelingen 

Økonomi 

Marianne Hammersmark Forhandlingssjef, 

Organisasjonsavdelingen 

HR/Organisasjon 
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Erlend Løwe Klinikktillitsvalgt for Norsk 

sykepleieforbund 

Tillitsvalgt 

Torill S Førsund Klinikktillitsvalgt for 

Fagforbundet 

Tillitsvalgt 

Per S. Stordrange Leder av Brukerutvalget SSHF Brukerrepresentant 

Grethe Bygland Medlem av Brukerutvalget SSHF Brukerrepresentant 

Kjersti Sandsdalen Rådgiver KPH Klinikkstab Leder av arbeidsgruppen 

Arbeidsgruppen har hatt hyppige digitale møter a 2 timer gjennom våren – 16 møter i alt – 

samt avholdt en todagers fysisk samling da de ulike alternativene skulle vurderes på bakgrunn 

av vurderingskriteriene. I tillegg har arbeidsgruppen deltatt på en samling på Rosfjord 22.3.22 

som omtales nærmere i kapittel 3. 

Det ble utarbeidet et eget budsjett for funksjonsutredningen som ble godkjent av 

klinikkdirektør og presentert for styringsgruppen.  

Det er ikke engasjert eksterne konsulenter utover rapporten fra Sykehusbygg og rapporten fra 

Multiconsult.  

3. Om arbeidet 

I dette kapittelet beskrives mål og rammer for arbeidet etterfulgt av en redegjørelse for 

hvordan arbeidsgruppen har sikret informasjon, kommunikasjon og involvering gjennom hele 

prosessen.   

3.1 Mål  

Formålet med utredningen er å utarbeide en beskrivelse av fremtidig utvikling av klinikkens 

virksomhet i Listerregionen. Arbeidet skal bidra til at klinikken får et godt og tilstrekkelig 

sikkert grunnlag for å avklare og planlegge videre de fremtidige tjenestene i Listerregionen. 

3.2 Rammer for arbeidet 

Arbeidet har tatt utgangspunkt i nasjonale og regionale føringer, foretakets utviklings- og 

strategiplan m.v. Aktuelle føringer fremgår av kapittel 4.  

Utredningen skal foreslå tiltak for å videreutvikle et fremtidsrettet, moderne og bærekraftig 

spesialisthelsetjenestetilbud med høy kvalitet, tilstrekkelig kapasitet og med bedre utnyttelse 

av klinikkens samlede ressurser. Gitt klinikkens rekrutteringsutfordringer i distriktene skal 

optimal utnyttelse av spesialistressursene vektlegges. Et viktig mål er derfor videreutviklingen 

av et sterkt fagmiljø.  

Utredningen skal ifølge mandatet også foreslå tiltak som bidrar til økt kvalitet og produktivitet 

i helseforetaket, og bedre samhandling både internt og eksternt.  

Utredningen skal: 

 Ha en helhetlig tilnærming til langsiktig utvikling av klinikken og avdelingene 

 Involvere interne og eksterne interessenter 

 Foreslå teknisk realiserbare og økonomisk bærekraftige alternativer 
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 Gi et tilstrekkelig grunnlag for konseptfasen 

 Utarbeide kostnadsestimat for alternativene og anslå en tidsplan for videre planlegging 

 Eventuelt anbefale alternativ bruk av dagens arealer 

 Vurdere ringvirkninger for andre funksjoner, klinikker og interessenter 

 Vurdere behovet for endret organisering eller arbeidsdeling 

3.3 Prosess 

Dette er en prosess som har lagt forholdene til rette for innflytelse, medvirkning og 

involvering. Prosessen har vært lagt opp og kommunisert på en slik måte at den har 

synliggjort en helhetlig sammenheng, med særskilt vekt på å sikre involvering, medvirkning 

fra tillitsvalgte og verneombud og forutsigbarhet for medarbeidere. En grovmasket versjon av 

fremdriftsplanen illustrerer involveringen, med involveringspunkter markert i fet skrift:  

 

Figur 2 

3.3.1 Informasjon, kommunikasjon og involvering 

Interessentanalyse og kommunikasjonsplan 

Ved oppstart ble det utarbeidet en omfattende interessentanalyse med tilhørende 

kommunikasjonsplan, som inneholdt konkrete informasjons- og kommunikasjonstiltak rettet 

mot de ulike interessentene. Det ble identifisert fire hovedkategorier av interessenter: Ansatte, 

brukere, samhandling og ledelse.  

Det ble tidlig i arbeidet utformet en struktur for hvordan involvering og kommunikasjon skal 

foregå fra den enkelte medarbeider til tillitsvalgt/verneombud og opp til foretaksledelse og 

styret. Underarbeidsgrupper ble satt sammen underveis i arbeidet etter behov. Nærmere 

beskrivelse av dette fremkommer av de ulike kapitlene i utredningen.  

Arbeidsgruppen har lagt stor vekt på å sikre en toveis prosess – kommunikasjon – fremfor ren 

informasjonsvirksomhet. Det ble tidlig oppfordret til åpen kommunikasjon begge veier, og det 

ble lagt til rette for en strukturert innhenting og bearbeiding av innspill, samt et system for å 

kommunisere tilbake hvordan innspillene er håndtert. Kommunikasjonsplanen har vært 

systematisk fulgt opp med jevnlig utsending av informasjon fra arbeidsgruppen. Det ble gitt 
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informasjon til ansatte parallelt med at det ble opprettet kontakt ut mot lokalpolitikere i Lister 

og aktuelle administrative arenaer i Listerkommunene på et tidlig tidspunkt.  

Ansatte og SSHF for øvrig 

Informasjonsarbeidet er planlagt sammen med tillitsvalgte. De ansatte har jevnlig mottatt 

informasjon om arbeidet både via felles e-poster og intranettoppslag, og via presentasjoner i 

personalmøter og samlinger/møter i regi av arbeidsgruppen. Fremdriftsplanen ble orientert om 

til samtlige medarbeidere som en del av «Kommunikasjonspakke 1», som besto av 

informasjonsskriv om oppstart, faktaark egnet for oppslag på vegg og en presentasjon stilet 

for bruk i personalmøtene – dette for å sikre at alle ansatte mottok lik informasjon. I denne og 

øvrige presentasjoner ble det lagt inn spørsmål til personalgruppene avslutningsvis. Slik 

kunne hver personalgruppe på en strukturert måte melde tilbake sine innspill til 

arbeidsgruppen.   

Arbeidsgruppen har bedt om samlede tilbakemeldinger der det er mulig. I hovedsak er dette 

løst ved å bruke eksisterende strukturer/arenaer for dette, for eksempel personalmøter, innspill 

via lederlinjen, tillitsvalgtlinjen m.v. Etter endt funksjonsutredning vil rapporten også sendes 

ut på en formell høringsrunde. 

Gjennomgang av innspill til arbeidet har vært et fast punkt på agendaen i hvert 

arbeidsgruppemøte. Alle innspill til arbeidsgruppen er løpende samlet opp til og diskutert i 

fellesskap i møtene for å sikre en helhetlig vurdering. Hvordan de enkelte innspill er vurdert 

avhenger av type innspill og hvilken fase innspillet gjelder. Dette fremkommer av vedlegget. 

Arbeidsgruppen har også i informasjonsskriv til ansatte beskrevet struktur for hvordan 

innspillene er håndtert.  

Tillitsvalgte (TV) har bidratt med å sikre involvering/dialog med forbund som ikke direkte er 

med i arbeidsgruppe eller styringsgruppe. Funksjonsutredningen har dessuten vært fast sak i 

klinikkdirektørs dialogmøter med TV gjennom hele utredningsperioden.  

Det har vært særlig fokus på å sikre forutsigbarhet ved å sende ut informasjon om planlagt 

involvering, møter og milepæler så tidlig som mulig. 

Til øvrige deler av klinikken og SSHF (herunder hovedarbeidsmiljøutvalg og styret) er 

informasjonsskrivet tilpasset samarbeidspartnere primært sendt linjevei.   

Kommuner, brukerorganisasjoner og øvrige interessenter 

De eksterne samarbeidspartnerne og interessentene har også mottatt nevnte informasjonsskriv. 

Kommuner og brukerorganisasjoner er også invitert inn både til samlinger og møter i løpet av 

prosessen. Det har vært særlig fokus på å sikre forutsigbarhet ved å sende ut informasjon om 

planlagt involvering, møter og milepæler så tidlig som mulig i tråd med føringen fra 

Helsefellesskapet om tidlig involvering i hverandres prosesser.  

Til brukerorganisasjoner er det lagt vekt på å gi informasjon til lavest mulig nivå – det vil si 

til lokallag, i tillegg til at det har vært med to brukerrepresentanter i arbeidsgruppen og to 

brukerrepresentanter i styringsgruppen. Funksjonsutredningen har også vært sak i Brukerråd 

KPH ved to anledninger for informasjon, innspill og forankring.  

Det ble på et tidlig tidspunkt opprettet kontakt med kommunene både på politisk og 

administrativt nivå, og representanter fra arbeidsgruppen har informert om saken i møter i 

hver enkelt kommune i Lister samt Lindesnes. Det er gjennomført møter med 

Rådmannsutvalget i Lister, kommune-/bystyrer, RS Helsenettverk Lister og Lister fagutvalg 

for psykisk helse og rus.  
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Kommunene har uttrykket bekymring knyttet til høringsperioden som opprinnelig var planlagt 

til tre uker. På bakgrunn av at flere kommuner ønsker å behandle saken politisk, er 

tidsperioden for høringen nå tilpasset datoene for de politiske møtene, og endret og forlenget 

sammenliknet med opprinnelig plan. Det er planlagt en ny serie med møter knyttet til 

høringen for de kommunene som ønsker det.  

3.3.2 Aktiviteter i arbeidet 

Arbeidsgruppen velger å trekke frem de aktivitetene som beskriver involvering og 

forutsigbarhet for ansatte: 

 Involvering/innspill i forbindelse med 

o Nåsituasjon (deltakelse på samling 22.3.) 

o Ønskesituasjon/fremtidens tjenester (deltakelse på samling 22.3.) 

o Vurderingskriterier (deltakelse på samling 22.3.) 

o Framskrivinger (eget møte med fagrådgivere 28.4.) 

o Systematisert tilbakemeldingssløyfe fra personalmøter - løpende 

o Høring i perioden fra ca. 23.6. til høringsfrist 19.9.  

 Informasjon 

o Jevnlig utsending av kommunikasjonspakker og informasjonsskriv 

o Informasjon i personalmøter 

o Oppslag på intranett 

o Allmøter: 16.5.22 ble det avholdt et digitalt allmøte om status for arbeidet hvor 

alle ansatte i det tre avdelingene var invitert, samt at brukerorganisasjoner og 

kommuner også hadde mulighet for å lytte inn. Et nytt allmøte ble avholdt 20.6.22 

i forbindelse med at arbeidsgruppens rapport med anbefaling var klar.  

Samling Rosfjord 22.3.22 

Den 22.3.22 ble det avholdt en samling på Rosfjord med om lag 60 deltakere til sammen, med 

bred representasjon fra DPS Lister, ABUP Lister, ARA og brukerorganisasjoner i tillegg til 

arbeidsgruppen. Det ble sendt invitasjon også til et par nøkkelpersoner innen samhandling i 

kommunene, men disse hadde ikke anledning til å delta.  

Skriftlig materiell til samlingen ble sendt ut i forkant av møtet for å gi deltakerne mulighet til 

forberedelse. Samlingen ble likevel lagt opp slik at deltakerne fikk mulighet til å lese gjennom 

materiellet før gruppediskusjonene startet.  

Innledningsvis ble det vektlagt formidling av prosess og status for denne på en helhetlig måte. 

Det ble lagt til rette for og formidlet tidlig på samlingen at alle som deltok skulle få mulighet 

til å gi innspill også vedrørende det som ikke «passet helt inn» i gruppearbeidene. Det var 

gruppearbeid om nåsituasjon, for åpenhet, involvering, kvalitetssikring og innspill, samt 

mulighet til også å gi innspill til ønskesituasjon/fremtidens tjenester.  

Involvering av ansatte i forbindelse med operasjonalisering av vurderingskriteriene ble 

vurdert av arbeidsgruppen som svært viktig. Bakgrunnen for dette var for det første behovet 

for å sikre transparens, eierskap og forståelse for hva vurderingskriteriene er og hva de skal 

brukes til. For det andre var det viktig for å skape felles forståelse av hva som legges i 
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kriteriene siden det til slutt er disse kriteriene som alternativene skal vurderes opp mot. Og 

ikke minst var det viktig å sikre innspill til arbeidsgruppens videre arbeid med kriteriene. 

Deltakerne ble også bedt om å rangere vurderingskriteriene. Arbeidsgruppen har ikke endret 

på rangeringen, men lagt denne til grunn for arbeidet med vurderinger og samlet anbefaling.  

Innspillene fra samlingen ble fulgt opp av arbeidsgruppen i etterkant, og vurdert/innarbeidet i 

nåsituasjon, fungert som innspill til alternativbeskrivelsene og som en viktig del av 

arbeidsgruppens prosess med operasjonalisering av vurderingskriterier. Innspillene utgjør 

dermed mye av grunnlaget for prosessen som nå er gjennomført. 

Informasjon til Listerbefolkningen 

For å sikre riktig informasjon ut til befolkningen i Lister ble det utarbeidet et presseskriv ved 

oppstart som resulterte i medieoppslag i henholdsvis Avisen Agder og Lindesnesposten 

15.2.22. Alle presentasjoner som har vært holdt i kommune- og bystyrer har blitt streamet live 

til befolkningen i aktuell kommune, etter gjeldende rutiner for hvert enkelt kommune-

/bystyre. 

4. Føringer, utviklingstrekk og avhengigheter til andre 
prosesser 

I dette kapittelet presenteres en oversikt over forhold som virker retningsangivende og som 

påvirker tjenesteutformingen, både faglig og når det gjelder dimensjonering. Fremtidens 

tjenester må også ta opp i seg lokale behov. I tillegg til overordnede føringer og 

framskrivinger bygger funksjonsutredningen på de senere års virksomhetsplaner for DPS-

Lister, ABUP og ARA, samt på resultatet av arbeidet med handlingsplan til strategiplan i 

KPH. Det er sett hen til andre pågående utviklings- og omstillingsprosesser av betydning for 

de tre avdelingene. 

4.1 Føringer 

4.1.1 Overordnede føringer 

Arbeidsgruppen har lagt til grunn følgende:  

 Nasjonal helse og sykehusplan legger vekt på pasientens helsetjeneste, blant annet ved 

økt brukermedvirkning, bruk av ambulerende team og helhetlige sammenhengende 

tjenester på tvers av sykehus og kommuner. 

 Regional utviklingsplan for Helse Sør Øst vektlegger nye arbeidsformer (bedre bruk 

av teknologi og mer brukerstyring), samarbeid om de som trenger det mest, reduksjon 

av uønsket variasjon, forskning og innovasjon for en bedre helsetjeneste og mer tid til 

pasientrettet arbeid. 

 Utviklingsplan 2035/2040 for SSHF konkretiserer hvordan SSHF ønsker å utvikle sine 

helsetjenester mot 2040, i tråd med Nasjonal helse og sykehusplan, for eksempel 

gjennom digitalisering, optimal arbeidsdeling og økt samhandling med kommunene. 

 Strategiplan for Sørlandet sykehus HF 2021-2024 er en operasjonalisering av 

utviklingsplanen, og vektlegger områdene «Sammen med pasienten - for pasienten», 

kultur for helhet og samarbeid og et bærekraftig sykehus. Brukermedvirkning, 

effektive og gode pasientforløp og høy kvalitet gjennom kontinuerlig forbedring står 

sentralt. KPH sin handlingsplan følger av strategiplan SSHF. 
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 Regional fagplan for PHV og TSB vektlegger blant annet innsatsområdene 

forebygging av selvmord, behandling av psykiske lidelser og rusmiddelproblemer hos 

barn og unge og oppfølging av ROP pasienter. Samhandling, koordinerte tjenester og 

teambaserte modeller (FACT) vektlegges også. 

 Samhandlingsmeldingen på Agder er et dokument utarbeidet i fellesskap mellom KPH 

og kommunene på Agder. Spesifiserte innsatsområder er ROP, eldre med sammensatte 

lidelser og barn og unge, samt en satsning på recoveryorienterte og arenafleksible 

tjenester. Likeverdige helsetjenester uavhengig av bosted står også sentralt. 

 Kulturkartleggingen som ble gjennomført i KPH høsten 2020 viste at det som er viktig 

for en stor del av klinikkens ansatte er faglig utvikling, anerkjennelse, kompetanse og 

tverrfaglig samarbeid, samt tilbakemelding om at de ønsker å bidra inn i 

utviklingsprosesser. 

 Faglige føringer på nasjonalt og regionalt nivå, som behandlingslinjer og nasjonale 

retningslinjer for store diagnosegrupper innen PHV (f.eks. spiseforstyrrelse, ADHD og 

OCD) og TSB (f.eks. LAR). 

4.1.2 Avhengigheter til andre prosjekt eller arbeider 

I tillegg til nevnte føringer, må funksjonsutredningen vurdere og beskrive avhengigheter til 

andre prosjekt eller arbeider. Arbeidsgruppen har i denne sammenheng valgt å vektlegge 

følgende: Funksjonsutredning PSA og aktuelle prosesser i henholdsvis ABUP og ARA. 

Det følger av Funksjonsutredning PSA at DPSene må legge til grunn særlig følgende for sin 

videre utvikling:  

• Eventuelle oppgaveforskyvninger mellom PSA, DPS og andre avdelinger i KPH 

• Organisering akuttmottak (PAM - PSA) + organisering akuttfunksjon (KPH) 

• Utredningsenhet psykoselidelser 

• Enhet for psykose- og ruslidelser 

• Økning av pasienter dømt til behandling 

• Utskrivning fra Enhet for sikkerhetspsykiatri til FACT 

• Tilbudet innen alderspsykiatri 

For ABUP er PSA-prosessen som angår spiseforstyrrelser særlig relevant. ABUP har et større 

organisasjonsutviklingsarbeid, hvor det skal vurderes hvordan de spesialiserte 

arbeidsoppgavene kan ivaretas bedre, herunder gi likeverdige tjenester til befolkningen i 

Lister.  

Fremtidig organisering av poliklinikk i ARA ble avklart i ARAs ledermøte 14.6.22. 

Beslutningen innebærer et prinsipp om at poliklinikk skal organiseres etter fag og ikke etter 

geografi i Agder. I praksis betyr dette en organisering med en agderdekkende LAR-

poliklinikk og en agderdekkende poliklinisk enhet for øvrige rus- og avhengighetslidelser, 

herunder tilbud til pasienter primært over 18 år.  

4.1.3 Budsjettmessige avhengigheter 

Parallelt med funksjonsutredningen har klinikkdirektør KPH/økonomidirektør SSHF startet et 

arbeid for å utarbeide en inntektsmodell for hvordan fordele budsjettrammen i KPH. Dette 

arbeidet kan få betydning for den årlige tildelingen av budsjettramme til avdelingene i KPH. 
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4.2 Framskrivinger og utviklingstrekk 

4.2.1 Framskrivingsrapport fra Sykehusbygg  

Funksjonsutredningen bygger på en oppdatering av de framskrivinger som omfatter 

klinikkens virksomhet i Listerregionen.  

For å sikre nøytralitet og objektivitet knyttet til hva som bør vektlegges når det gjelder 

framskrivinger for Lister, ble det bestilt en egen rapport fra Sykehusbygg HF. Grunnet 

vurderinger knyttet til eventuelt endret opptaksområde, ble det bestilt tall med og uten 

Lindesnes. Sykehusbygg har, som i andre tilsvarende arbeider, benyttet tilgjengelig nasjonal 

modell for framskrivinger som bygger på befolkningsdata fra SSB og aktivitetsdata fra NPR. 

Ny framskrivingsmodell for psykisk helsevern er ferdigutviklet, men ikke tatt i bruk. 

Sykehusbygg ble bedt om å se på følgende forhold: 

• Aktivitet og kapasitet for kommuner: Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal, Farsund, 

Flekkefjord og Sirdal +/- Lindesnes for årene 2025, 2030, 2035 og 2040, fordelt etter 

sektor: PHV voksne, TSB og Barn- og ungdomspsykiatri.  

• DPS Lister aktivitet og kapasitet for både PHV voksne og Barn- og ungdomspsykiatri 

(ikke TSB grunnet registreringspraksis lokalt). Beregningene gjøres for 2025, 2030, 

2035 og 2040.  

• Forbruksrater for kommunene nevnt over, målt mot Agder samlet og nasjonale 

forbrukstall. 

Sykehusbygg påpeker noen utfordringer ved modellen:  

• I dagens framskrivingsmodell antas at for hver aldersgruppe er framtidig forbruksrate 

den samme i 2040 som i 2019 (eller i utgangsåret) i den demografiske framskrivingen. 

• Befolkningsframskrivinger for små kommuner kan være utfordring på grunn av lavt 

antall innbyggere. 

• I praksis kan pasientene være på poliklinikk på to ulike rom, men i statistikk 

registreres det som 1 kontakt. 

• Modellen tar ikke hensyn til økningen i gjennomsnittsalderen, forventede leveår eller 

endringer i debutalder for ulike sykdommer. 

Framskrivingstallene for Lister er svært små i nasjonal sammenheng, og for arbeidsgruppen 

har det hele tiden vært et spørsmål om hvor godt modellen vil treffe i et opptaksområde av 

Lister sin størrelse. Det var derfor viktig for arbeidsgruppen med en grundig gjennomgang av 

framskrivingstall og samtidig få refleksjoner fra fagrådgivere i de respektive avdelingene. I 

dette arbeidet innhentet arbeidsgruppen innspill fra fagrådgivere og/eller nøkkelpersoner i de 

aktuelle avdelingene i et utvidet arbeidsgruppemøte 28.4. En kommunalsjef som deltok på 

vegne av Listerkommunene var også tilstede for å belyse tallene fra et kommunalt perspektiv.  

4.2.2 Befolkningsutvikling i Lister 

Befolkningsnedgangen er størst i Lister sammenliknet med resten av Agder. Framskrivingene 

viser at antall innbyggere totalt i Listerregionen (Lyngdal, Hægebostad, Kvinesdal, Farsund, 

Flekkefjord og Sirdal) vil reduseres 0,4 % frem mot år 2040, men 

befolkningssammensetningen vil endres betydelig. Dette vil påvirke både etterspørsel og 

utforming av tjenestene.  
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Figur 3 

4.2.3 Utviklingstrekk, føringer og framskrivinger per tjenesteområde 

På bakgrunn av ovennevnte prosess beskrives de mest sentrale utviklingstrekk og 

framskrivinger per tjenesteområde for Lister basert på rapporten fra Sykehusbygg, samt 

føringer fra SSHF sin Utviklingsplan 2040, som bygger på Nasjonal helse- og sykehusplan. 

Til enkelte punkter er det knyttet en kommentar fra arbeidsgruppen basert på det som kom 

opp i det utvidede arbeidsgruppemøtet 28.4.22.  

4.2.3.1 Psykisk helsevern voksne - PHV 

 UP2040 peker på at det er behov for styrket tilbud til de alvorligste syke, både når det 

gjelder døgn- og poliklinisk tilbud. Arbeidet med å redusere uønsket variasjon i 

spesialisthelsetjenestene vil fortsette. Andel pasienter dømt til behandling forventes å øke 

i årene fremover. Dette medfører et særskilt behov for å utvikle forsterkede polikliniske 

og ambulante tjenester i samarbeid med kommunehelsetjenesten. 

 Svært mange i helsetjenesten vil møte eldre pasienter oftere enn det de gjør i dag, og 

SSHF må være godt rustet til å gjøre dette med økt breddekompetanse. Dette innebærer 

økt satsning på blant annet alderspsykiatri og utvikling av nye modeller for samarbeid 

både internt i helseforetaket og med kommunene.  

 Antall innbyggere i aldersgruppen fra 18-49 år vil reduseres 13% og aldersgruppen 50-66 

år vil reduseres 1% mot år 2040. Derimot vil aldersgruppene fra 67-79 år øke med 32% og 

80+ vil øke mer enn 100%.  

 Framskrivinger for antall personer med demens i Agder viser en dobling frem mot 2040. 

Det er et svært lite forbruk av tjenester innen diagnosegruppe «F00-F09 Organiske, 

inklusive symptomatiske, psykiske lidelser» i Listerregionen, men framskrivingene 

beskriver en betydelig økning i de øvre aldersgruppene. Dette må DPSet være forberedt 

på.  

 Til tross for endringer i befolkningssammensetning og økning i antall eldre, viser 

framskrivingsresultater at antall døgnopphold vil reduseres ca. 12% (inkl. demografisk 

effekt) og dag- og poliklinisk aktivitet vil øke med 16% for Listerkommunene. 

 

Framskriving av PHV voksen psykiatri aktivitet 2019-2040 i modell fra Sykehusbygg mai 

2022 

 
Figur 4 
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Hovedtrekk for forbruk og diagnoser  

 
Figur 5 

Alderspsykiatri 

PSA-prosessen legger føringer for at flere oppgaver innen alderspsykiatri overføres fra PSA 

til DPS. Fra DPS Lister sin side virker framskrivingstallene knyttet til diagnosekategori 1 

veldig usikre. Det er lite aktivitet registrert (20), og det er et kjent lite forbruk av tjenestene 

innen alderspsykiatri i PSA. Kommunene rapporterer om svært høy andel avslag fra PSA når 

det gjelder henvisninger innen alderspsykiatri.  

 

Utgangsåret 2019 

Tallene knyttet til utgangspunktet for framskrivingene (2019) virker usikre siden Lister på 

noen områder har et underforbruk sammenliknet med Agder og resten av landet, særlig innen 

alderspsykiatri, TSB og ABUP.  

 

Døgn 

Framskrivingene viser en reduksjon i oppholdsdøgn på 12 % til tross for endringer i 

befolkningssammensetning og økning i antall eldre. Dette har blant annet sin årsak i at 

Listerregionen totalt sett får en tydelig reduksjon i befolkningsstørrelse, noe som direkte 

påvirker framskriving av behov. Fagmiljøet i DPS Lister er bekymret for en utvikling som går 

mot en ytterligere nedskalering av døgnplasser, bekymringen her rettes både lokalt og 

nasjonalt.   

4.2.3.2 Barn og unge 

 Forskning viser økende forekomst av psykiske helseplager blant barn og unge. Antall 

henvisninger øker, og det er grunn til å anta at trenden vil fortsette etter pandemiperioden, 

selv om videre utvikling er usikker. ABUP skal tilby spesialisert utredning og behandling 

til flere barn og unge, evidensbasert behandling, brukermedvirkning, sammenhengende og 

koordinerte pasientforløp og bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner.  

 Utviklingsplan (UP)2040 peker på følgende: 

o Barn og unge med medfødte skader relatert til mors rusbruk er betydelig 

underdiagnostisert.  

o Det er også behov for utvikling av tjenestetilbudet for barn og unge med 

rusmiddelproblemer. 
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o SSHF har behov for å styrke det helhetlige tilbudet til barn og unge med 

sammensatte/komplekse tilstander. 

 Antall innbyggere totalt i Listerregionen i aldersgruppe 0-17 år vil reduseres 18% mot år 

2040.  

 Framskrivingene viser at antall døgnopphold vil reduseres med ca. -47% for pasienter 

bosatt i Lister (folkeregister) inkludert demografisk nedgang. Det er lav aktivitet i 

døgnbehandlingen.) Tallene for døgnbehandling er relativt små (fra 103 i 2019 til 54 i år 

2040) og bør tolkes med forsiktighet. 

 Dag- og poliklinisk aktivitet vil øke med 2% til 3% til tross for den demografiske 

nedgangen, noe som skyldes at behovet for spesialisert helsetilbud til denne gruppa vil 

øke, jf. UP2040. 

 

Framskriving av BUP aktivitet 2019-2040 i modell fra Sykehusbygg mai 2022 

 
Figur 6 

Hovedtrekk forbruk og diagnoser 

 
Figur 7 

Poliklinisk aktivitet 

Utgangsåret for framskrivingene er 2019. ABUP har hatt en økning gjennom 

pandemiperioden 2019-2022 som har vært stor sett i forhold til framskrivingen på 2-3 % økt 

poliklinisk aktivitet: 

 Antall gitt rett (tatt inn til utredning og behandling) er økt med 24 % 

 Avslag økt til 30 % 

 Ventetiden har økt til 52 dager (mars 2022). Har tradisjonelt lagt under 30 dager 

 Henvisninger er økt med 32 % 

 

Døgn 

Ifølge rapporten har ABUP Lister 18 døgnopphold fordelt på 236 oppholdsdøgn i 2019. Dette 

gir at det i snitt har vært 13 døgns opphold per innleggelse. Det vanlige er svært korte 

opphold, men så er det noen få innleggelser av svært lang varighet som trekker opp antall 
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oppholdsdøgn. Dette punktet tilsier at det bør utredes hvorvidt det i lys av en stadig økning i 

alvorlighetsgrad og kompleksitet er et potensiale her for å etablere intensivtilbud lokalt for å 

forebygge/som alternativ til innleggelser, og en bør også vurdere behovet for 1-2 døgnplasser 

for de eldste ungdommene lokalt i samarbeid med DPS Lister. 

 

Utviklingen i alvorlighetsgrad og kompleksitet, mer sammensatt problematikk som gir noen 

nye problemstillinger 

 ABUP Lister har hatt lavt forbruk av tjenester i Kristiansand, mest på grunn av avstander 

og ulemper avstanden gir for pasienter og deres omsorgspersoner. Økt alvorlighetsgrad 

kan bidra til at pasienter må påregne å reise lenger for å få tilbud i spisskompetansemiljøer 

sentralt, noe som kanskje er vanskelig og vil kunne bidra til ønsket negativ helseutvikling 

ved at familier selv velger bort tilbud i Kristiansand og Arendal.  

 I behandling av barn og unge er det viktig å samhandle godt med lokale 

samarbeidspartnere i nettverk rundt pasientene, og spesielt viktig er det der det er 

sammensatte og alvorlige problemstillinger. 

 Kulepunktene over tilsier at det bør utredes nye tiltak som intensive tilbud i form av f.eks. 

dagbehandling, individuelt og i grupper. Nye tiltak/tilbud vil igjen kunne gi endret behov 

for romkapasiteter. 

 Behovet for å styrke akutt- og ambulant kapasitet i Lister bør utredes, dette bør ses på om 

kan utvikles i samarbeid med DPS Lister og ARA. 

 Behov og muligheter for FACT Ung i Lister bør utredes. 

Økning i alvorlige problemstillinger hos yngre i pasientpopulasjonen 

ABUP ser en endring i pasientpopulasjonen med økning i alvorlig problematikk hos yngre 

enn tidligere, nå helt ned i 11-13 års alder. Dette tilsier behov justering av behandlingstilbud 

fra individualbehandling som er aktuelt hos eldre ungdommer til mer familierettede 

behandlingsmetoder for de som er 11-13 år. Dette vil kunne gi endret behov for differensierte 

romkapasiteter, spesielt vil det være behov for større gruppe- /familiebehandlingsrom. 

 

Lister har høy tetthet av barnevernsinstitusjoner  

Lister har tradisjonelt hatt høyt antall barnevernsinstitusjoner hvor ungdom er plassert fra hele 

landet. Sakene kan være ressurskrevende, og gi store utslag i et lite fagmiljø. En ser en økning 

i sammensatt og alvorlig problematikk også hos de som plasseres under barnevernets omsorg. 

Det er uklart hvordan barnevernsreformen vil slå ut, men økningen i plasser frem til nå 

kombinert med økning i alvorlig problematikk tilsier at Lister sannsynligvis fortsatt i flere år 

vil måtte styrke kapasiteten mot denne gruppa. Dette bør undersøkes og vurderes nærmere. 

ABUP bør være tett på kommunene vedrørende deres utredning av oppvekstreformen hvor 

oppgaver flyttes fra Bufetat til kommunene innen barnevernstjenester.  

4.2.3.3 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

 Antall innbyggere i aldersgrupper fra 18-49 år vil reduseres med 13% mot år 2040. Denne 

aldersgruppen er mest representert i bruk av TSB tjenester, henholdsvis 75% av alle 

kontakter er for aldersgruppen 18-49 år. Men 21% av kontakter er for gruppen 55-66 år.  

 Befolkningsnedgangen er en medvirkende årsak til nedgangen i antall oppholdsdøgn for 

TSB i framskrivingen. 

 Framskrivingsresultater viser at antall døgnopphold vil reduseres med ca. 16% (inkl. 

demografisk effekt) og antall poliklinisk og dagaktivitet vil øke med 15%. 
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Framskriving av Rus- og avhengighetsbehandling aktivitet 2019-2040 i modell fra 

Sykehusbygg mai 2022 

 
Figur 8 

 Aktiviteten for TSB for Listerregionen er registrert under ARA poliklinikk i Kristiansand. 

Derfor bør det gjøres skjønnsmessige vurderinger for å estimere kapasitetsbehovet for 

framtiden.  

 Majoriteten av døgnbehandlinger foregår i eget foretak, henholdsvis 86% av døgnopphold 

er registrert i eget foretak i 2019, noe som innebærer at befolkningen i Lister i liten grad 

benytter seg av fritt behandlingsvalg. Også de fleste polikliniske kontakter har vært 

innenfor eget HF (94%). 

 

Hovedtrekk forbruk og diagnoser 

 
Figur 9 

Poliklinisk aktivitet - Historisk underforbruk 

Forbrukstall i befolkingen i Lister sett opp mot andre deler av Agder kan imidlertid tyde på at 

det per i dag er et underforbruk av tjenester i Lister, og at det vil være behov for å styrke 

kapasitet og tilstedeværelse for å kunne gi et likeverdig tjenestetilbud innen TSB i fremtiden. 

Antakelsen om at fremskrevne behov innen TSB ikke kan legges til grunn understøttes av Ny 

modell for framskrivinger, hvor det fremkommer at TSB er det tjenesteområdet med størst 

forventet økning i SSHF. 16 % økning i poliklinisk aktivitet anses som konservativt, uten at 

arbeidsgruppen konkret vil tallfeste merøkningen.  

Døgn 

Listerbefolkningen benytter seg på lik linje med resten av Agders befolkning av HF-plasser 

og private plasser. Etter om lag 6 år med fritt behandlingsvalg under Helfo og en 

oppmerksomhet på økt antall private døgnplasser og døgn som en nær løsning skal Helfo-

ordningen avvikles, noe som vil kunne påvirke forbruksmønstre.  
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Endrede behov i befolkningen 

Eldre med alkoholproblemer forventes å øke, så med den demografiske framskrivingen kan en 

ikke forvente at dette vil redusere oppfølgingsbehovet innen TSB. 

4.3 Forutsetninger for beslutningsgrunnlaget og styringssignaler 

Funksjonsutredningens mandat er styrende for utforming av prosessens struktur, innhold og 

aktiviteter. Virksomhetsutvikling utgjør et sentralt premiss for alle alternativene i 

funksjonsutredningen, og må ses i sammenheng med fremtidig utvikling av klinikken for 

øvrig. Videre skal beslutningsgrunnlaget baseres på følgende forutsetninger, som er lagt til 

grunn for arbeidet og i størst mulig grad integrert i vurderingskriteriene: 

 Fremskrevet kapasitetsbehov for mottak av pasienter til vurdering, innleggelse og 

poliklinisk behandling 

 Kvalitet i pasientbehandlingen 

 Et helsefremmende arbeidsmiljø 

 Rasjonell og effektiv logistikk og samhandling med andre funksjoner i avdelingen 

 Samhandling med kommuner og utdanningsinstitusjoner 

 Nødvendige bygningsmessige elementer og infrastruktur knyttet til de berørte 

funksjoner 

Styringssignaler som er gitt underveis er innarbeidet og hensyntatt underveis i 

arbeidsprosessen, og fremkommer av en egen oversikt i arbeidsgruppens mandat vedlagt 

rapporten.  

4.4 Reiseveier 

Følgende reiseveier gjelder for pasienter og ansatte i dag, og inngår som en del av 

kunnskapsgrunnlaget for vurderingene som gjøres:  

 Avstand Kvinesdal – Flekkefjord 24 km / 23 min 

 Avstand Flekkefjord – Farsund 40 km / 37 min 

 Avstand Farsund – Kvinesdal 35 km /33 min 

 Avstand Sirdal – Kvinesdal 87 km / 1 t 28 min 

 Avstand Lyngdal – Flekkefjord 35 km / 34 min 

 Avstand Lyngdal – Farsund 17 km / 17 min 

 Avstand Hægebostad – Farsund 49 km / 49 min 

 Avstand Mandal – Lyngdal 32 km/ 30 min 

Det legges til grunn at avstandene fra henholdsvis Mandal og Kristiansand til Lister vil bli 

betydelig kortere i fremtiden, men at utbedringer av veistrukturene i vestre del av Agder i 

liten grad vil påvirke avstandene internt mellom lokasjonene i Lister.  
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5. Vurderingskriterier 

Som en del av leveransen har arbeidsgruppen utarbeidet vurderingskriterier for valg av 

alternativer. Alle kriteriene følger av mandatet, med unntak av kriterier Faglig robusthet, som 

arbeidsgruppen har valgt å føye til. 

 Kapasitet 

 Pasientsikkerhet, kvalitet 

 Arbeidsmiljø 

 Driftsøkonomi, investeringskostnader, økonomisk bærekraft 

 Bygningsmassens kvalitet, fleksibilitet og elastisitet 

 Helhetsgrep og potensiale for langsiktig utvikling av klinikken 

 Egnethet for samhandling med kommuner og utdanningsinstitusjoner 

 Faglig robusthet 

Det vises til vedlagte dokument «Vurderingskriterier» for beskrivelse av hvert kriterium. 

Arbeidet med vurderingskriteriene har vært en sentral del av prosessen, da dette handler om 

hvordan kriteriene konkret skal forstås og videre legges til grunn ved vurdering av de ulike 

alternativene.  

Beskrivelsene baserer seg på innspill fra ansatte gitt i samling på Rosfjord 22.3.22 og 

relevante momenter hentet fra tilgjengelige formaldefinisjoner, føringer og 

kunnskapsgrunnlag. Innspillene ble deretter sammenstilt, og inngikk – sammen med 

tilgjengelige formaldefinisjoner/kunnskapsgrunnlag og arbeidsgruppens egne innspill – i 

grunnlaget for utarbeidelsen av hvert kriterium.  

6. Nåsituasjon 

I dette kapittelet beskrives nåsituasjonen for hver avdeling.  

Utredningen skal inneholde en vurdering av dagens situasjon opp mot minimum to 

løsningsalternativer. Arbeidsgruppen forstår dette slik at nåsituasjonen er det som ligger til 

grunn for å kunne foreta en likeverdig utredning av de fire alternativene, hvorav 

nullalternativet utgjør ett av alternativene. Alternativene fremkommer av kapittel 7.  

Nåsituasjonen er kartlagt og beskrives for hver avdeling. Arbeidsgruppen har forstått det slik 

at beskrivelsene bør være forholdsvis kortfattet og primært være faktabasert, samt helst også 

konkrete og målbare. Gruppearbeid knyttet til nåsituasjonen inngikk som en del av samlingen 

på Rosfjord 22.3.22, for kvalitetssikring og innspill.  

6.1 Listerregionen 

Listerregionen består av de 6 kommunene Kvinesdal, Flekkefjord, Lyngdal, Farsund, 

Hægebostad og Sirdal. Per 19.5.22 er det ifølge SSB 38558 innbyggere totalt i regionen. 

Listerregionen er stor med et samlet areal på 4 175,77 km2. Regionen grenser til Rogaland 

hvor flere av de vestligste kommunene (spesielt Sirdal og Flekkefjord) også har et både 

formelt og uformelt samarbeid innen flere samfunnsområder, inkludert helse. Tjenestetilbudet 
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fra KPH skal dekke behovet til innbyggere over områder med store avstander og med store 

variasjoner, for eksempel fjellbygder i Sirdal, kyst- og øysamfunn på Hidra og i Farsund, 

mindre bygdesamfunn i Kvinesdal og Hægebostad og mer sentrale byområder i f.eks. 

Flekkefjord, Lyngdal og Farsund sentrum. Regionen har særlige utfordringer knyttet til en 

stadig økende eldre befolkning til samtidig som at andelen innbyggere mellom 18 og 66 år 

reduseres, det er en høy andel uføre (særlig yngre uføre) og andelen med høyere utdannelse i 

enkelte av kommunene er lavere enn landsgjennomsnittet. Enkelte av kommunene har også 

utfordringer knyttet til levekår.  

6.2 DPS Lister 

Organisering og tjenestetilbud/funksjon 

DPS Lister har polikliniske tjenester med 8,5 årsverk i Farsund og 12 årsverk i Flekkefjord. I 

Kvinesdal er det ca. 60 årsverk fordelt på døgnbehandling og polikliniske tjenester, inklusive 

ambulante team. DPS Lister Kvinesdal ivaretar døgnbehandling, IPS, FACT og AAT for alle 

kommunene i opptaksområdet.  

De tre enhetene har en funksjonsfordeling for poliklinisk behandling som beskrevet i tabellen 

under. Dette betyr at en stor del av tilbudene fra DPS Lister ikke er styrt av hvilken kommune 

pasienten bor i, men ut fra hvilken enhet (Farsund, Flekkefjord eller Kvinesdal) DPS Lister 

har fordelt funksjonen til. Polikliniske pasienter som ikke faller inn under en av de 

funksjonsfordelte kategorier har tilhørighet til de ulike enheter ut fra geografiske forhold.  

DPS Lister Flekkefjord ivaretar polikliniske pasienter fra kommunene Sirdal, Kvinesdal og 

Flekkefjord og DPS Lister Farsund ivaretar polikliniske pasienter fra kommunene Lyngdal, 

Hægebostad og Farsund. Alle pasienter som har behov for døgninnleggelse får sitt tilbud 

enten ved DPS Lister Kvinesdal eller sentralt ved Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA) i 

Kristiansand evt. Arendal. Alle pasienter som har behov for oppfølging av ambulante team, 

som FACT (oppfølging av alvorlige sammensatte psykiske lidelser), AAT (akuttambulant 

team) og IPS (individuell jobbstøtte) får dette med utgangspunkt i tjenester lokalisert i DPS 

Lister Kvinesdal.  

Enhet Område   

 

 

 

 

 

 

 

Felles 

Inntaks- og 

Utrednings 

team 

DPS Lister 

Farsund 

Individuell psykoterapi 

Gruppepsykoterapi 

Endringsorientert terapi av Personlighetsforstyrrelser / problematikk 

Fokusert terapi for Traumebehandling / forståelse 

DPS Lister 

Flekkefjord 

Individuell oppfølging i poliklinikk 

Stabilisering og ferdighetstreningskurs Traume 

Emeistring Depresjon  

Emeistring Sosial angst 

Emeistring Panikkangst 

DPS Lister 

Kvinesdal  

Gruppetilbud fysisk aktivitet 

Åpne nettverkssamtaler 

Angstteam, 4 dagers behandling  

Angstteam, MCT individuelt og gruppe 

Intensiv korttidsgruppe, Recovery 

Gruppetilbud, bipolar lidelse 

FACT 

AAT 

IPS 
Figur 10 
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Avdelingen samarbeider og samhandler med øvrige avdelinger i KPH og 

kommunehelsetjenesten.  

 

Både ABUP Lister og DPS Lister har samme opptaksområde. 

 

Virksomhetsdata/Aktivitet 

Nedenstående tall er meldt inn fra avdelingen på bakgrunn av uttrekk fra DIPS, og gir et 

øyeblikksbilde av hovedtrekk for pasientadministrative data. Siden framskrivingene bygger på 

år 2019, er det av betydning å se hen til tall også for 2022. Tallene gjelder den polikliniske 

aktiviteten. 

 

Henvisninger og avslagsprosent 

 Jan Feb Mars April Mai 

Antall 

henvisninger 

totalt 2022 

(rapport 6813) 

83 73 109 111 113 

Antall 

konsultasjoner 

totalt 2022 

(rapport 6817) 

1211 1085 1792 1391 1536 

ISF godkjente 

opphold 

poliklinikk 2022 

1066 960 1291 1015 1077 

Avslagsprosent 

2021 

35,3% 33,3% 35,3% 30,6% 41,7% 

Avslagsprosent 

2022 

37% 20% 20% 39,7% 27,1% 

Beleggsprosent døgnenhet jan – april 2022 (8 sengeplasser): 65% 
Figur 11 

Gj.snittlig ventetid (dager), avviklede saker (= igangsatte saker aktuell måned) 

Avviklet i  Jan Feb Mars April Mai 

2022 58,7 44 45,9 41,5 38,8 
Figur 12 

 

HR 

(Kilder: Power BI, ForBedring resultater 2021, regnskapstall) 

 

Årsverk 

• Farsund: 8,5 

• Flekkefjord: 12 

• Døgn: 21,2 

• Poliklinikk Kvinesdal: 12,5 

• IPS: 3 

• FACT: 8,9 

• Felles (merkantil og ledelse): 9,9 

Totalt: 76 
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Brutto årsverk, avvik pr. mai 22:  
Faktisk brukt pr. Mai22 Budsjett 22 Avvik 

71 82 -11 
Figur 13 

Resultater ForBedring 2021 
FACT 

 Engasjement: 92 

 Teamarbeidsklima: 87  

 Arbeidsforhold: 77 

 Sikkerhetsklima: 95 

 Psykososialt arbeidsmiljø: 

91 

 Opplevd lederatferd: 89 

 Toppleders rolle: - 

 Fysisk miljø: 82 

 Oppfølging: 75 

 Pandemi: 85 

 

Felles 

 Engasjement: 90 

 Teamarbeidsklima: 87  

 Arbeidsforhold: 81 

 Sikkerhetsklima: 89 

 Psykososialt arbeidsmiljø: 

94  

 Opplevd lederatferd: 91 

 Toppleders rolle: - 

 Fysisk miljø: 87 

 Oppfølging: 84 

 Pandemi: 84 

 

Poliklinikk Farsund 

 Engasjement: 76 

 Teamarbeidsklima: 72  

 Arbeidsforhold: 54 

 Sikkerhetsklima: 77 

 Psykososialt arbeidsmiljø: 

77  

 Opplevd lederatferd: 80 

 Toppleders rolle: 75 

 Fysisk miljø: 77 

 Oppfølging: 67 

 Pandemi: 80 

 

Poliklinikk Flekkefjord 

 Engasjement: 96 

 Teamarbeidsklima: 90 

 Arbeidsforhold: 71 

 Sikkerhetsklima: 87 

 Psykososialt arbeidsmiljø: 

85  

 Opplevd lederatferd: 96 

 Toppleders rolle: - 

 Fysisk miljø: 82 

 Oppfølging: 85 

 Pandemi: 90 

 

Poliklinikk Kvinesdal 

 Engasjement: 93 

 Teamarbeidsklima: 96  

 Arbeidsforhold: 86 

 Sikkerhetsklima: 88 

 Psykososialt arbeidsmiljø: 

90  

 Opplevd lederatferd: 85 

 Toppleders rolle: - 

 Fysisk miljø: 84 

 Oppfølging: 66 

 Pandemi: 84 

 

Døgn 

 Engasjement: 92 

 Teamarbeidsklima: 88  

 Arbeidsforhold: 87 

 Sikkerhetsklima: 85 

 Psykososialt arbeidsmiljø: 

86  

 Opplevd lederatferd: 88 

 Toppleders rolle: 81 

 Fysisk miljø: 82 

 Oppfølging: 75 

 Pandemi: 82 

 
Figur 14 

Rekruttering 

Pr i dag står følgende stillinger ledig:  

Faste stillinger Vikariater 

1 x 100% Overlege (2 fra høsten 22) 

3x 100% Psykologspesialist 

3 x 100% Psykolog (eller annen terapeut) 

1x 100% Overlege 

5 x 100% psykolog eller annen behandler 

 
Figur 15 

Utfordringene har vedvart over mange år, og synliggjøres ved dagens situasjon kombinert 

med ubrukte lønnsmidler/utgifter til legevikarer de siste tre årene.  

Regnskapstall for siste tre år viser følgende: 

 

2019 2020 2021 

2,2 mill. kr. 5,3 mill. kr. 5,4 mill. kr. 
Figur 16 
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Økonomi 

 

Figur 17 

Det samlede utfordringsbildet for DPS Lister 

På bakgrunn av overordnede føringer, framskrivinger og lokale forhold, kan utfordringsbildet 

for DPS Lister i hovedsak oppsummeres slik:  

• Legge til rette for økt poliklinisk aktivitet 

• Styrke tilbudet til de alvorligste syke 

• Redusere uønsket variasjon 

• Antall pasienter dømt til behandling forventes å øke 

• Utvikle forsterkede polikliniske og ambulante tjenester i samarbeid med 

kommunehelsetjenesten - breddekompetanse 

• Økt satsning på alderspsykiatri 

• Møte utfordringene med mindre tilgang til lokalt personale – rekruttering 

6.3 Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP Lister) 

Organisering og tjenestetilbud/funksjon 

ABUP Lister har polikliniske tjenester (inklusive ambulante tjenester), med 6 årsverk i 

Flekkefjord og 12 årsverk i Farsund.  

ABUP Lister er lokalisert med kontor i Farsund og Flekkefjord samt et tverrgående ambulant 

team. 18 årsverk dekker et område med 39 000 innbyggere i 6 kommuner, og ca. 10 000 barn 

0-18. 

ABUP Lister tilbyr utredning og behandling til barn og unge under 18 år, og deres familier, 

med psykiske lidelser. Dette kan være utredning og behandling av angst, depresjon, ADHD, 

tvangslidelser, spiseforstyrrelser, atferdsvansker, traumer, selvmordsproblematikk etc. ABUP 

Lister utreder og behandler alle typer tilstander representert i ICD10. 
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ABUP Lister samarbeider med kommunehelsetjenesten og andre spesialiserte helsetjenester. 

Det kommunale psykiatriske tilbudet til barn/unge er svært ulikt utbygd i de respektive 

kommuner, og betyr noe for behovet for spesialisthelsetjenester både når det gjelder omfang 

og innhold. ABUP har samarbeidsavtaler med samtlige seks kommuner i Lister som regulerer 

samhandling, veiledning og direkte samarbeid i arbeid med barn og unges psykiske helse. 

Lokasjon Lister er praksisplasser for bachelor i sykepleie, bachelor i sosialt arbeid, 

videreutdanning i psykisk helsearbeid og psykososialt arbeid, profesjonsutdanning for lege og 

psykolog. 

Virksomhetsdata /Aktivitet 

Nedenstående tall er meldt inn fra avdelingen på bakgrunn av uttrekk fra DIPS, og gir et 

øyeblikksbilde av hovedtrekk for pasientadministrative data. For ABUP Lister er noen av 

dataene manuelt justert på bakgrunn av tall for fysisk telling av henvisninger og avslag. Siden 

framskrivingene bygger på år 2019, er det av betydning å se hen til tall også for 2022. Tallene 

gjelder den polikliniske aktiviteten.  

  

Henvisninger og avslagsprosent, rapport 10008/6813 
  Jan Feb Mars April Mai 

Henvist  - 2022  28 15 30 17 27 

Avslag - 2022  5 4 11 4 8 

Avslagsprosent - 2022  17,86 26,67 36,67 23,53 29,63 

Figur 18 

Antall konsultasjoner, rapport 6817 (filtrert bort tekniske episoder og ikke møtt)  
Jan Feb Mar April Mai 

2021 554 447 572 553 520 

2022 693 362 506 370 398 

Figur 19 

Gj.snitt Ventetid (dager), avviklede saker (=igangsatte saker aktuell mnd.), rapport 

10008/6813  
Jan Feb Mars April Mai 

2021 30,4 24,8 23,7 36,6 21,43 

2022 32,3 29,8 29,43 27,09 39,0 

Figur 20 

Antall saker avviklet (igangsatt), rapport 10008/6813  
Jan Feb Mar April Mai 

2021 12 14 27 30 21 

2022 25 15 14 11 11 

Figur 21 

Avdelingen påpeker at valgt tidsperiode for uttrekk av virksomhetsdata er veldig kort og gir 

kun et øyeblikksbilde, men bekrefter her og nå-situasjonen, hvor ansatte opplever høyt 

arbeidspress gjennom stort antall saker opp mot få behandlerressurser. 
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HR 

(Kilder: Power BI, ForBedring resultater 2021, regnskapstall) 

Årsverk: 18 fordelt slik: 6 årsverk i Flekkefjord og 12 årsverk i Farsund. 

Resultater ForBedring 2021 

 Engasjement: 74 

 Teamarbeidsklima: 82 

 Arbeidsforhold: 58 

 Sikkerhetsklima: 73 

 Psykososialt arbeidsmiljø: 78 

 Opplevd lederatferd: 67 

 Toppleders rolle: 54 

 Fysisk miljø: 83 

 Oppfølging: 63 

 Pandemi: 80 

 

Rekruttering 

Faste stillinger Vikariater 

1x 100 % fast stilling for 

psykologspesialist  

1x 100 % fast stilling for terapeut 

1x 100 % vikariat stilling for LiS  

1x 60 % vikariat stilling for overlege (vi 

har en overlege som er vikar i 40 %) 

Figur 22 

Spesialistdekningen beskrives som utilfredsstillende, med mangeårige rekrutteringsproblemer. 

Miljøterapeuter/ høyskoleutdannede terapeuter har vært enklere å rekruttere. Overlegen i 40% 

stilling (fordelt 20 % på Farsund og 20 % i Flekkefjord) påvirker behandlingssituasjonen.  

Bygg/teknisk 

Nåsituasjon for bygg/areal/teknisk er beskrevet i eget kapittel.  

Økonomi 
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Figur 23 

Det samlede utfordringsbildet for ABUP Lister 

På bakgrunn av overordnede føringer, framskrivinger og lokale forhold, kan utfordringsbildet 

for ABUP sin virksomhet i Lister i hovedsak oppsummeres slik:  

• Legge til rette for noe økt poliklinisk aktivitet 

• Redusere uønsket variasjon 

• Barn og unge med medfødte skader relatert til mors rusbruk er betydelig 

underdiagnostisert 

• Det er også behov for utvikling av tjenestetilbudet for barn og unge med 

rusmiddelproblemer 

• SSHF har behov for å styrke det helhetlig tilbudet til barn og unge med 

sammensatte/komplekse tilstander 

• Møte utfordringene med mindre tilgang til lokalt personale – rekruttering 

6.4 Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) 

Organisering og tjenestetilbud/funksjon 

Tverrfaglig spesialisert behandling av ruslidelser (TSB) er betegnelsen på behandling av rus- 

og avhengighetslidelser som ARA har ansvar for i Agder. 

 

Befolkningen i Lister har på lik linje med andre innbyggere i Agder tilgang på all 

døgnbehandling i ARA, som er lokalisert i Kristiansand, Arendal og på Byglandsfjord. ARA 

har sitt hovedsete for vestregionen i Mandal, men har polikliniske tjenester ved at en 

behandler organisert under poliklinikken i Kristiansand har fast kontorsted i Lister. 

Behandlere fra poliklinikken i Kristiansand og ARA FACT i Kristiansand bidrar i tillegg etter 

behov. (ARA FACT har en egen pasientpopulasjon i Listerregionen.) Basiskartlegging skjer i 

hovedsak på poliklinikken i Kristiansand. Ansatt i Mandal har vært tidlig ute med å ta i bruk 

digital oppfølging (eMeistring).  

 

Oppfølging av akuttsituasjoner for mennesker med rusproblemer i Listerregionen følger 

klinikkens generelle akuttilbud via akuttambulant team i DPS Lister, og bruk av bakvakt 

lokalisert i Kristiansand.  

 

ARA benytter DPS Lister sine polikliniske lokaler/kontor i Farsund og Flekkefjord, og er 

dermed samlokalisert med både DPS og ABUP. Poliklinisk tilstedeværelse i Lister har over 

flere år blitt påvirket negativt av rekrutteringsutfordringer, særlig på spesialistsiden. Dette er 

en utfordring i en tid der avdelingen øker kapasiteten på polikliniske og ambulante tjenester 

generelt. 

 

Personer som henvises til ARA vurderes av tverrfaglig team (VUT) og får rett til behandling i 

TSB for sine ruslidelser eller for annen avhengighetsproblematikk (spill problematikk, bruk 

av anabole androgene steroider). De får også tilbud om pakkeforløp TSB. Det samme gjelder 

pasienter som blir innlagt akutt, under tvang innen rusbehandlingen, eller er i fengsel med rus- 

og avhengighetslidelser. 

Behandlingen vil normalt sett inkludere utredning, diagnostisering og behandling i døgn, dag 

eller poliklinikk. I tillegg tilbyr avdelingen mer spesialisert oppfølging som for eksempel 
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LAR-behandling. Tjenestene i Lister samhandler med øvrige deler av ARA, øvrige avdelinger 

i KPH (særlig DPS Lister) og kommunene, hvor sistnevnte tar et solid kommunalt 

behandlings- og oppfølgingsansvar, blant annet gjennom etablering av 12-trinnsbehandling 

helt vest i fylket. 

 

ARA har sammen med Lærings- og mestringssentrene mestringskurs for pårørende berørt av 

andres misbruk eller avhengighet av rusmidler. I Kristiansand, Arendal og tidligere i Lister, 

men grunnet lite etterspørsel er dette ikke satt opp dette året i Lister.  

 

Virksomhetsdata / Aktivitet 

Nedenstående tall er meldt inn fra avdelingen på bakgrunn av uttrekk fra DIPS, og gir et 

øyeblikksbilde av hovedtrekk for pasientadministrative data. Siden framskrivingene bygger på 

år 2019, er det av betydning å se hen til tall også for 2022. Tallene gjelder den polikliniske 

aktiviteten, og det minnes om at variasjoner i svært små tall gir store relative utslag.  

 

ISF godkjente opphold 
2019 411 

2022 Under avklaring 
Figur 24 

Henvisninger 

Rapport D-6813 – «Henvisninger mottatt i periode» pr. måned. 

  Jan 22 Feb 22 Mars 22 April 22 Mai 22 

Henvist 15 15 11 15 9 

Avslag 5 3 4 6 0 

Avslagsprosent 33,3 20 36,4 40 0 
Figur 25 

Antall konsultasjoner 

Rapport 6817 (filtrert bort tekniske episoder og ikke møtt) 

 Jan 22 Feb 22 Mars 22 April 22 Mai 22 

  107 105 133 113 127 
Figur 26 

HR 

(Kilder: Power BI, ForBedring resultater 2021, regnskapstall) 

 

Årsverk: 1 stilling med fysisk tilstedeværelse i Lister på daglig basis. 

 

Resultater ForBedring 2021 beskrives ikke her grunnet på bakgrunn av organisering/årsverk. 

 

Rekruttering er omtalt under Organisering og tjenestetilbud. 
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Økonomi 

 

Figur 27 

Det samlede utfordringsbildet for ARAs virksomhet i Lister 

På bakgrunn av overordnede føringer, framskrivinger og lokale forhold, kan utfordringsbildet 

for ARA sin virksomhet i Lister i hovedsak oppsummeres slik:  

• Redusere uønsket variasjon (Skjevhet i ressurstilgang) 

• Ambulante team 

• UP2040 peker på at det innen TSB er det behov for styrket poliklinisk behandling og 

redusert døgnbehandling. Dette understøttes av et sannsynlig underforbruk som preger 

framskrivingene.  

• Rus- og alkoholvaner er i endring, og frem mot 2040 forventes det en økning i antall eldre 

med rusrelaterte problemer 

• Poliklinisk tilstedeværelse i Lister har over flere år blitt påvirket negativt av 

rekrutteringsutfordringer, særlig på spesialistsiden. Dette er en utfordring i en tid der 

avdelingen øker kapasiteten på polikliniske og ambulante tjenester generelt.  

7. Alternativene  

I dette kapittelet beskrives og vurderes de fire utredningsalternativene.  

Utredningen skal skissere en videreutvikling basert på dagens situasjon og et alternativ med 

en samlokalisering av dagens virksomhet. Det skal også utredes minimum ett annet alternativ. 

Før oppstart ble det besluttet at også et eget alternativ for ABUP skulle føyes til mandatet 
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etter ønske fra avdelingssjef i ABUP om tydelighet, transparens og forutsigbarhet når det 

gjelder hovedalternativene. 

Alternativene som er vurdert i denne funksjonsutredningen er derfor følgende: 

 «Nullalternativet»; en løsning basert på videreføring av dagens virksomhet med 

dagens organisering og lokalisering 

 Utredning av samlokalisering av KPH sin virksomhet i Listerregionen, hvilket 

omfatter både DPS Lister, ARA og ABUP 

 Utredning som omfatter samorganisering/samlokalisering av DPS Lister 

 Utredning som omfatter samlokalisering av ABUP sin virksomhet i Lister-regionen 

Det ble på et tidlig tidspunkt i utredningen avdekket et behov for en presisering av at alle 

alternativene skulle utredes på likeverdig måte. Denne presiseringen inngikk deretter i den 

første informasjonen som arbeidsgruppen sendte ut til de ansatte, og ble gjentatt ved flere 

anledninger senere.  

Hver avdeling har laget en beskrivelse for de aktuelle alternativene basert på overordnede 

føringer og framskrivinger av kapasitetsbehov for langsiktig utvikling av helsetjenestene. I 

DPS Lister ble alternativbeskrivelsene utarbeidet i et dagsmøte 27.04.22 for ledergruppen. 

Det ble hentet inn innspill fra ansattgruppene i forkant. Forslaget ble også drøftet med 

medisinskfaglige rådgivere i avdelingen, og det ble presentert og drøftet med lokale 

tillitsvalgte 02.05.22. I utarbeidelsen så en også hen til innspillene fra samlingen på Rosfjord 

22.3.22. I ABUP Lister ble alternativbeskrivelsene utarbeidet av avdelingssjef, enhetsleder og 

psykologspesialist på bakgrunn av innspill fra ansatte. I ARA ble alternativbeskrivelsene 

utarbeidet med forankring i avdelingens ledergruppe.   

Etter avklaring med styringsgruppen er detaljene på et nivå som fremstår hensiktsmessig sett 

opp mot funksjonsutredningens mål. Rapporten er derfor strukturert slik at det først og fremst 

er funksjon og behov som omtales i beskrivelsene og vurderingene av alternativene. Bygg og 

økonomi ses deretter i sammenheng på bakgrunn av funksjon og behov i eget kapittel.   

Arbeidsgruppen har valgt å strukturere denne delen av arbeidet ved at hvert alternativ 

beskrives og etterfølges av korte oppsummeringer av vurderingene som er foretatt innenfor 

det enkelte alternativ. Arbeidsgruppens drøftinger er skrevet ut i sin helhet og vedlagt 

rapporten.  

7.1 Vurderingsmetodikk 

Samtlige vurderinger gjort på bakgrunn av vurderingskriteriene, som fremkommer av eget 

dokument vedlagt denne rapporten.  

Arbeidsgruppen har lagt vekt på at alle alternativer skal utredes på likeverdig måte.  

Arbeidsgruppen har gjennom plenumsdiskusjoner gjort en samlet, grundig og helhetlig 

vurdering av alle alternativene. I praksis innebærer dette at alle alternativbeskrivelsene er 

vurdert opp mot alle momentene som fremkommer av vurderingskriteriene, og deretter 

vurdert samlet sett. 

For hvert alternativ ble det satt en skår per kriterium, først individuelt og deretter drøfting i 

plenum. Etter at vurderingene var skrevet ut, gjennomgikk arbeidsgruppen de 

oppsummerende vurderinger og skårer for en kvalitetssikring av arbeidsgruppens felles 

forståelse. 



Funksjonsutredning Lister – 2022 

31 

 

7.2 «Nullalternativet» - En løsning basert på videreføring av dagens 
virksomhet med dagens organisering og lokalisering 

Nullalternativet er beskrevet basert på dagens situasjon og utfordringsbilde sammenholdt med 

overordnede føringer innen fagfeltet og aktuelle framskrivinger. For bygg/areal vises det til 

eget kapittel.   

7.2.1 Alternativbeskrivelse 

DPS Lister 

I dette alternativet vil organisering og lokalisering se ut som i dag, med fire enheter lokalisert 

i Kvinesdal, Flekkefjord og i Farsund.  

  
Figur 28 

Følgende forhold vil være sentrale i dette alternativet:  

 Alternativet må tilrettelegge for teamutvikling etter framskrevet behov, særlig når det 

gjelder økt poliklinisk aktivitet inkludert utvikling av ambulante tilbud. Alternativet må 

tilrettelegge for teamutvikling innen fagområder på tvers mellom enhetene for å sikre 

faglig samarbeid og felles faglig plattform. 

 Særlige framskrivinger som kan føre til noe endring i drift i alternativ 0: 

o Økning av andel eldre i befolkningen samt overføring av oppgaver fra Psykiatrisk 

sykehusavdeling (PSA) vil kunne medføre et behov for økt satsing på 

alderspsykiatrisk tilbud i DPS Lister 

o Redusert andel av befolkningen i yrkesaktiv alder, angitt til minst 13%.  

o Økt andel alvorlig psykisk syke 

o Økt andel pasienter på dom 

 Hver enhet har en enhetsleder med ansvar for personal og budsjett.  

 Det legges opp til en videreføring av dagens antall årsverk. Utvikling på dette feltet må 

utover dette ses i sammenheng med andre utviklingsprosesser i KPH og i foretaket som 

helhet.  

 Det er 8,5 årsverk lokalisert i Farsund, hvorav 1 overlege og 1 psykologspesialist.  

o Poliklinisk drift 

 Det er 12 årsverk lokalisert i Flekkefjord, hvorav 2 overleger og 1 psykologspesialist.  

o Poliklinisk drift 

 I Kvinesdal er årsverkene fordelt på følgende team:  
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o 21,6 årsverk døgnenhet, hvorav 2 overleger og 1 psykologspesialist (1 overlege og 

1 psykologspesialiststilling ubesatt).  

o 9,5 årsverk poliklinikk fordelt på 2 team (angst og tverrfaglig gruppeteam) hvorav 

1 overlege og 1 psykologspesialist.   

o 3 årsverk AAT hvorav 1 psykologstilling (ubesatt) 

o 3 årsverk IPS 

o 8,9 årsverk FACT hvorav 1 overlege og 1 psykolog (både overlege og psykolog er 

ubesatt, overlege ivaretas av vikar pr. mai 22) 

 Merkantil enhet er organisert med årsverk lokalisert til de tre enhetene i Farsund, 

Flekkefjord og Kvinesdal.  

o 3 årsverk i Kvinesdal 

o 1,3 årsverk i Farsund 

o 2,8 årsverk i Flekkefjord  

 Det etableres egne avtaler og forståelser om hvordan spesialistene hjelper til på tvers av 

enhetene ved behov som skyldes f.eks. ubemannet stilling, uforutsett fravær eller 

ferieavvikling.  

 Det er en forutsetning for forsvarlig drift at hver lokasjon / enhet har tilgang til de 

nødvendige spesialistressurser.  

 Pasienter får sitt tilbud på poliklinikk ut fra enten diagnose / lidelse hvor de ulike 

lokasjonene har særskilte kompetanseområder, eller ut fra geografisk tilhørighet. Pasienter 

som får sitt tilbud i samarbeid mellom enhetene må sekundæroverføres.  

 Det er etablert et felles Inntaks- og utredningsteam for DPS Lister som ivaretar disse 

funksjonene for alle tre enheter.  

ABUP Lister 

ABUP Lister vil i dette alternativet fortsatt være organisert i én poliklinisk enhet som en del 

av ABUP, med kontorlokasjoner i Flekkefjord og i Farsund.  

 Alternativet må tilrettelegge for en faglig og driftsmessig utvikling etter framskrevet 

behov, særlig når det gjelder økt poliklinisk aktivitet og utvikling av ambulante tilbud. 

Alternativet må tilrettelegge for videreutvikling av fagmiljøet samtidig med spesialisering 

av fagområder i enheten for å sikre felles faglig plattform og et godt samlet tilbud. 

 Særlige framskrivinger som kan føre til noe endring i drift i nullalternativet: 

o Endringer i barn og unge populasjonen 

o Økt andel alvorlig psykisk syke 

o Økt andel poliklinisk aktivitet 

o Økt behov for samhandling med kommunene 

o Økt behov for felles innsatsområder og ambulante funksjoner med DPS og ARA 

 Det er 12 årsverk lokalisert i Farsund.  

o Allmennpoliklinikk samt noe gruppeaktivitet 

 Det er 6 årsverk lokalisert i Flekkefjord. 

o Allmennpoliklinikk  

 P.t er psykologspesialist og enhetsleder lokalisert i Farsund. Overlegeressurser er i dag 

begrenset til innleie 40 %. Høsten 2022 kommer to leger tilbake som er ferdige med LIS-

løp. Spesialistene har ansvar for spesialistoppgaver på tvers av lokasjonene. Det er ganske 

betydelig reisevei mellom lokasjonene i dag som tar mye tid. 
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 ABUP Lister skal tilføres noe økt ressurs for å få en likere fordeling av ressursene i 

ABUP. Dette tilsvarer cirka 1,5 årsverk. 

 FACT Ung skal utredes og kan få betydning for bemanningen. 

 Det er en forutsetning for forsvarlig drift at hver lokasjon/enhet har tilgang til de 

nødvendige spesialistressurser.  

 Inntak er lagt til begge lokasjoner, med den begrensede spesialistressursen som ABUP 

Lister har så er dette i dag ivaretatt i Farsund. For å utnytte ressursen best mulig og for å 

sikre likhet i inntak så må en opprettholdelse av dagens ordning/praksis vurderes, 

eventuelt må en etablere en annen god løsning for å sikre kalibrering dersom en todeling 

vurderes mer hensiktsmessig.  

ARA 

I dette alternativet vil tjenestene fortsatt være organisert som i dag, slik at ansatte med 

organisatorisk tilhørighet i ARA poliklinikk Kristiansand betjener befolkningen i Lister 

gjennom tilstedeværelse i DPS sine lokaler i Farsund og Flekkefjord. Ved begge lokasjoner er 

ARA også samlokalisert med ABUP Lister.  

 

Følgende forhold vil være sentrale for dette alternativet:  

 

 Det vises til beskrivelse av tjenestetilbud i beskrivelse av Nåsituasjon, hvor innbyggerne i 

Listerregionen gis tjenestetilbud på lik linje med øvrig befolkning i Agder. 

 Personer som henvises til ARA vurderes av tverrfaglig team (VUT) og får rett til 

behandling i TSB for sine ruslidelser eller for annen avhengighetsproblematikk 

(spillproblematikk, bruk av anabole androgene steroider). De får også tilbud om 

pakkeforløp TSB, men må til Kristiansand for oppstart. Det samme gjelder pasienter som 

blir innlagt akutt, under tvang innen rusbehandlingen, eller er i fengsel med rus- og 

avhengighetslidelser. I tillegg tilbyr avdelingen mer spesialisert oppfølging som for 

eksempel LAR-behandling. 

 Alternativet må tilrettelegge for tjenesteutvikling etter framskrevet behov. 

 Alternativet må tilrettelegge for økt poliklinisk kapasitet.  

 Bemanningen følger behovet for spesialisthelsetjenester i regionen, noe som tilsier at det 

vil være behov for å styrke tilstedeværelsen i regionen med 2-3 polikliniske årsverk.  

 Ansatte er organisert under ARA sin polikliniske virksomhet i Agder.  

 Alternativet må tilrettelegge for fortsatt samlokalisering med DPS og ABUP.  

 Særlige framskrivinger som kan føre til noe endring i drift i nullalternativet: 

o Redusere uønsket variasjon (Skjevhet i ressurstilgang) 

o UP2040 peker på at det innen TSB er det behov for styrket poliklinisk behandling 

og redusert døgnbehandling 

o Rus- og alkoholvaner er i endring, og frem mot 2040 forventes det en økning i 

antall eldre med rusrelaterte problemer 

7.2.2 Vurdering 

Arbeidsgruppen har drøftet og vurdert nullalternativet opp mot vurderingskriteriene som 

fremkommer av eget dokument vedlagt rapporten.  
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Pasientsikkerhet og kvalitet 

Arbeidsgruppens samlede vurdering av kriteriet «Pasientsikkerhet og kvalitet» for 

nullalternativet er at en gjennom dette alternativet vil kunne legge til rette for fortsatt god 

tjenesteutvikling og god kvalitet i samsvar med framskrevne behov. Arbeidsgruppen har 

imidlertid lagt vekt på de store utfordringene knyttet til rekruttering og tilgjengelighet til rett 

kompetanse, et fragmentert tilbud som gir risiko for uønsket variasjon og flere overganger enn 

nødvendig/ønskelig som begrunnelse for at dette alternativet skårer dårligere enn de øvrige 

alternativene på dette kriteriet med 3,0 av 5 mulige poeng. 

 

Arbeidsmiljø 

Arbeidsgruppens har i sin vurdering av kriteriet Arbeidsmiljø i «Nullalternativet» lagt vekt på 

at det både er fordeler og ulemper knyttet til dagens organisering med flere små lokale 

enheter. Positive faktorer som kommer frem ved dagens organisering er trygghet og oversikt. 

Mangel på et større samlet fagfellesskap hvor det er vanskelig å dekke kritiske funksjoner 

trekkes frem som minusfaktorer, sammen med en redusert tilgjengelighet fra leder og redusert 

kultur for helhet. Samlet sett gjør dette at nullalternativet scorer dårligere enn de øvrige 

alternative, med 3,4 av 5 mulige poeng. 

 

Faglig robusthet (Rekruttering) 

Arbeidsgruppen har i sin vurdering av kriteriet «Faglig robusthet» i nullalternativet lagt til 

grunn Legeforeningens rapport, hvor det fremkommer at fagmiljøets størrelse er vesentlig for 

i hvilken grad det virker attraktivt å søke seg dit. Og videre at små fagmiljøer vil ha noen 

begrensninger når det gjelder mulighet for faglig fordypning og tilgjengelig 

veiledningskompetanse. Små fagmiljøer vil være særlig sårbare inn i en fremtid hvor 

rekrutteringsutfordringene bare vil forsterkes som følge av den demografiske utviklingen. 

Dette gjelder for alle grupper. Nullalternativet vurderes derfor til å være det alternativet som 

vil være minst bærekraftig og samtidig legge minst til rette med hensyn til gjennomføring av 

utdanningsløp, med 2,6 av 5 mulige poeng.  

Helhetsgrep og potensiale for langsiktig utvikling av klinikken 

Arbeidsgruppen har i sin vurdering av kriteriet «Helhetsgrep og potensiale for langsiktig 

utvikling av klinikken» i nullalternativet lagt vekt på de begrensningene som følger av en 

tjenestestruktur som har sin bakgrunn i historiske og geografiske forhold. Antall overganger 

vil ikke bli redusert. Kombinasjonen av rekrutteringsutfordringer og stadig mer spesialiserte 

og kompetansekrevende tjenester gjør at nullalternativet i sum vurderes til å være det 

alternativet som vil være minst egnet på bakgrunn av dette kriteriet, med 2,7 av 5 mulige 

poeng. 

 

Egnethet for samhandling med kommuner og utdanningsinstitusjoner 

Arbeidsgruppen har i sin vurdering av kriteriet «Egnethet for samhandling med kommuner og 

utdanningsinstitusjoner» i nullalternativet lagt vekt på at det fortsatt vil være mulig å drive 

utbredt samhandling, men at det vil være noen ulemper av mindre betydning knyttet til det at 

enhetene er geografisk spredt. Studenter vil gjennom dette alternativet ha muligheter for å 

skaffe seg solid praksis, men en risiko for lite tilgjengelig veiledningskompetanse på den 

enkelte lokasjon i fremtiden kan komme til å utfordre dette, og reduserer også muligheten for 

at den veiledningskompetansen som finnes utnyttes hensiktsmessig. Sammenliknet med de 

andre alternativene vurderer arbeidsgruppen at nullalternativet vil være minst egnet for 

samhandling med kommuner og utdanningsinstitusjoner i fremtiden, med 3,0 av 5 mulige 

poeng. 
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Kapasitet (Måloppnåelse med hensyn til kapasitet) 

Arbeidsgruppen har i vurdering av kriteriet Kapasitet lagt vekt på mulighet for fleksibel bruk 

av kritisk kompetanse, mulighet til samarbeid mellom fagpersoner samt tilgjengelighet til 

fagkompetanse både internt og for samarbeidspartnere. Omstillingsevne ut fra endringer i 

behov fra befolkningen er også av stor betydning for kapasitet.  

Nullalternativet vurderes til å gi begrensede muligheter for fleksibel bruk av kritisk 

kompetanse da alternativet består av mindre enheter med få fagpersoner til stede. 

Arbeidsgruppen vurderer det til at mindre enheter totalt sett har begrenset mulighet til å 

tilpasse tilbudet til fremskrevne endrede behov i befolkningen, selv om en liten enhet i enkelte 

tilfeller også vil ha en fordel av å kunne omstille seg raskt. Tilgjengeligheten for interne og 

eksterne samarbeidspartnere er utfordrende når kritisk kompetanse er fordelt på flere 

lokasjoner. Arbeidsgruppen vurderer derfor nullalternativet til å være det alternativet som 

legger minst til rette for en optimal bruk av ressurser, og gir nullalternativet 3,1 av 5 mulige 

poeng. 

Økonomi: Drift, investeringer, bærekraft 

Arbeidsgruppen har i sin vurdering av kriteriet «Økonomi: Drift, investeringer, bærekraft» for 

nullalternativet lagt vekt på at det på flere områder vil være liten eller ingen endring 

sammenliknet med i dag, men at det samtidig vil være begrenset potensial for å økt 

produktivitet/effektivitet. Dette vil kunne gi en mindre bærekraftig økonomi over tid. I 

nullalternativet vil det være behov for enkelte tilpasninger i bygningsmassen for å tilrettelegge 

for både tidligere og fremtidige endringer i drift. Nullalternativet får 3,2 av 5 mulige poeng. 

 

Bygningsmassens kvalitet, fleksibilitet og elastisitet 

Nullalternativet innebærer at fremtidens virksomhet fortsetter innenfor samme bygningsmasse 

som i dag. Arbeidsgruppen har vurdert at det er hensiktsmessig å samle beskrivelser og 

vurderinger av bygg/areal i et eget kapittel. Det vises til kapittel 8 for beskrivelser og 

vurderinger av bygg/areal.  

7.3 Alternativ 1 – Samlokalisering av KPH sin virksomhet i 
Listerregionen, hvilket omfatter både DPS Lister, ARA og ABUP  

I alternativ 1 vurderes en samlokalisering av klinikkens virksomhet i Listerregionen, noe som 

omfatter både DPS Lister, ABUP Lister og ARA. Alternativbeskrivelsen er utformet basert på 

det samlede utfordringsbildet for hver avdeling, inklusive overordnede føringer innen fagfeltet 

og aktuelle framskrivinger.  

For bygg/areal vises det til eget kapittel.  

7.3.1 Alternativbeskrivelse 

DPS Lister 

Det vil innenfor dette alternativet være nødvendig med flere enheter, men annerledes 

organisert enn i dag. Alternativ 1 og 2 vil ha lik organisering, med tre enheter; en poliklinisk 

enhet, en døgn- og ambulant enhet og en merkantil enhet.  
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Figur 29 

Følgende forhold vil være sentrale for dette alternativet:  

 Flere fagpersoner fysisk tilstede fra ARA. 

 Kontorer som tilrettelegger for samarbeid, fysisk nærhet til hverandre. 

 Kan fordele behandlingsrom / samtalerom og rene kontorer på en annen måte enn i dag, 

men det må detaljeres hvis tegninger skal utarbeides 

 Mulig å samarbeide om spesialistressurser både mellom avdelinger og enheter.  

 Alternativet gir muligheter for å legge til rette for felles ambulerende team tilrettelagt 

Listerregionens demografi, for eksempel FACT psykose og rus i samarbeid. Eventuelt 

også FACT eldre, FACT ung. Eller samarbeid knyttet til AAT VOP (ambulant akutteam 

voksen) og AAT BUP (ambulant akutteam barn/unge). 

 Alternativet vurderes totalt sett ikke til å ha vesentlig betydning for reisevei for 

befolkningen sett under ett, da det heller ikke i dag er en poliklinisk enhet lokalisert til 

hver kommune i regionen. Flere av pasientene mottar også i dag et tilbud på annen enhet 

enn den i egen bokommune ut fra DPS Lister sin funksjonsfordeling.  

ABUP 

ABUP Lister vil være organisert som en enhet under ABUP som i dag.  

Følgende forhold vil være sentrale for dette alternativet:  

 Flere fagpersoner fysisk tilstede fra ARA. Fagpersonene samlet på ett sted, gir bedre tids-, 

ressurs- og kompetanseutnyttelse samt bedre tilrettelegging for samarbeid 

 Kontorer som tilrettelegger for samarbeid, fysisk nærhet til hverandre. 

 Kan fordele behandlingsrom / samtalerom og rene kontorer på en annen måte enn i dag, 

men dette må detaljeres om aktuelt 

 Mulig å samarbeide om spesialistressurser både mellom avdelinger og enheter. 

 Legge til rette for felles ambulerende team tilrettelagt Listerregionens demografi, for 

eksempel FACT psykose og rus i samarbeid. Gjerne også FACT ung og utvikling av felles 

AAT VOP og AAT BUP. 

 Felles OU prosess hvor vi ser på utvikling av felles kultur, innsatsområder og faglige 

tilnærminger lokalt 

 Vurdere behandlingsintensive plasser lokalt, døgn og/eller poliklinisk, for enkelte 

pasientgrupper/problemstillinger som for eksempel sub-akutt, psykose, spiseforstyrrelse 

 Felles politikk for beholding og rekruttering av kompetanse 

ARA 

Følgende forhold vil være sentrale for dette alternativet:  

 Det vises til beskrivelse av tjenestetilbud i beskrivelse av Nåsituasjon, hvor 

innbyggerne i Listerregionen gis tjenestetilbud på lik linje med øvrig befolkning i 

Agder. 
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 Alternativet må tilrettelegge for tjenesteutvikling etter framskrevet behov. 

 Alternativet må tilrettelegge for økt poliklinisk kapasitet. (Økning på 2-3 polikliniske 

stillinger sammenliknet med 2022.) 

 Bemanningen følger behovet for spesialisthelsetjenester i regionen.  

 Ansatte er organisert under ARA sin polikliniske virksomhet i Agder.  

 Alternativet må tilrettelegge for fortsatt samlokalisering med DPS og ABUP.  

 Særlige framskrivinger som kan føre til noe endring i drift i nullalternativet: 

o Redusere uønsket variasjon (Skjevhet i ressurstilgang) 

o UP2040 peker på at det innen TSB er det behov for styrket poliklinisk behandling 

og redusert døgnbehandling 

o Rus- og alkoholvaner er i endring, og frem mot 2040 forventes det en økning i 

antall eldre med rusrelaterte problemer 

o Rekruttering: Poliklinisk tilstedeværelse i Lister har over flere år blitt påvirket 

negativt av rekrutteringsutfordringer, særlig på spesialistsiden. Dette er en 

utfordring i en tid der avdelingen øker kapasiteten på polikliniske og ambulante 

tjenester generelt.  

7.3.2 Vurdering 

Arbeidsgruppen har drøftet og vurdert alternativ 1 opp mot vurderingskriteriene som 

fremkommer av eget dokument vedlagt rapporten. 

Pasientsikkerhet og kvalitet 

Arbeidsgruppen har i sin vurdering av kriteriet «Pasientsikkerhet og kvalitet» for alternativ 1 

lagt vekt på at det er sannsynlig at rekrutteringssituasjonen og tilgjengelighet til rett 

kompetanse vil kunne bli forbedret gjennom dette alternativet, og at dette kombinert med 

kompetanse samlet på et sted vil gi mer fleksibilitet både når det gjelder ressursutnyttelse og 

pasient- og pårørendetilbud og –involvering. Alternativ 1 vil gi samme antall formelle 

overganger som alternativ 2 og 3, men arbeidsgruppen vurderer at mulighet for smidighet i 

samarbeid i overganger vil kunne legges best til rette for i alternativ 1. Arbeidsgruppen 

vurderer at alternativ 1, med 4,4 av 5 mulige poeng, legger best til rette for å kunne ivareta en 

høy grad av pasientsikkerhet og kvalitet i fremtiden.  

 

Arbeidsmiljø 

Arbeidsgruppens har i sin vurdering av kriteriet «Arbeidsmiljø» i alternativ 1 lagt vekt på at 

det både er fordeler og ulemper knyttet til dagens organisering med flere små lokale enheter. I 

dette alternativet har arbeidsgruppen kommet til at alternativ 1 vil gi økt sannsynlighet for 

tilgang til rett kompetanse og positive effekter av større arbeidsfellesskap vil støtte opp under 

vurderinger og behov knyttet til arbeidsmiljøet. I et lengre perspektiv vil dette måtte veie 

tyngre enn det som vurderes til å kunne bli kortsiktige konsekvenser av en omstillingsprosess, 

til tross for at en slik prosess vil kunne bli krevende. På bakgrunn av dette vurderes alternativ 

1 til å legge best til rette for et godt arbeidsmiljø i fremtiden, med 4,2 av 5 mulige poeng. 

 

Faglig robusthet  

Arbeidsgruppens har i sin vurdering av kriteriet «Faglig robusthet» i alternativ 1 lagt seg på 

Legeforeningens forståelse av hva som virker rekrutterende, og vektlagt at alternativ 1 ser ut 

til å være det alternativet som samlet sett sikrer best tilgang til rett kompetanse. Et samlet, 

større fagmiljø vil kunne føre med seg flere positive effekter som direkte påvirker 

rekruttering. Et større fagmiljø vil innebære flere fagpersoner til stede innen samme 

fagområde, samtidig som at mulighet for tverrfaglig samarbeid er styrket sammenliknet med 

de andre alternativene. Dette kan også føre til flere positive effekter som direkte påvirker 
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gjennomføring av utdanningsløp og kompetanseutvikling, rekruttering ved å være en attraktiv 

arbeidsgiver og det å beholde kompetent arbeidskraft over tid. Arbeidsgruppen gir alternativ 1 

4,3 av 5 mulige poeng. 

 

Helhetsgrep og potensiale for langsiktig utvikling av klinikken 

Arbeidsgruppens har i sin vurdering av kriteriet «Helhetsgrep og potensiale for langsiktig 

utvikling av klinikken» i alternativ 1 lagt vekt på muligheten for å planlegge og tilrettelegge 

virksomheten i tråd med endringer i behov og bedre utnyttelse av ressurser og kapasitet.  

Helhet, likeverdighet, samarbeid og fagutvikling i et klinikkperspektiv vurderes samlet sett til 

å være best ivaretatt gjennom alternativ 1. Arbeidsgruppen vurderer derfor at alternativ 1 vil 

legge til rette for å kunne ta helhetsgrep på en bedre måte enn de øvrige alternativene, og at 

det ligger et ubenyttet utviklingspotensial i dette alternativet, som får 4,0 av 5 mulige poeng.  

Egnethet for samhandling med kommuner og utdanningsinstitusjoner 

Arbeidsgruppen har i sin vurdering av kriteriet «Egnethet for samhandling med kommuner og 

utdanningsinstitusjoner» for alternativ 1 lagt vekt på at et større fagmiljø samlet på ett sted vil 

kunne gi økt likeverdighet i samhandlingen, mer tilgjengelig og hensiktsmessig utnyttelse av 

veiledningskompetanse - gitt at en lykkes med rekrutteringen – og gir alternativ 1 4,2 av 5 

mulige poeng.  

 

Kapasitet (Måloppnåelse med hensyn til kapasitet) 

Arbeidsgruppen har i vurdering av kriteriet Kapasitet lagt vekt på mulighet for fleksibel bruk 

av kritisk kompetanse, mulighet til samarbeid mellom fagpersoner samt tilgjengelighet til 

fagkompetanse både internt og for samarbeidspartnere. Omstillingsevne ut fra endringer i 

behov fra befolkningen er også av stor betydning for kapasitet. Alternativ 1 vurderes til å 

kunne være det alternativet som legger best til rette for at kompetanse kan benyttes på en 

fleksibel måte ut fra endringer i behov i fremtiden. Ved en samlokalisering kan fagpersoner 

fra flere avdelinger og enheter samarbeide om ulike tiltak og flyten mellom ulike 

behandlingstilbud vurderes til å kunne bli bedre enn i de andre alternativene. Det vil kunne bli 

en fordeling av nyansatte og mer erfarne ansatte som gjør at man raskt kan få tilgang til den 

kompetanse man har behov for i de ulike situasjoner. Ved å ha samlet alle ressurser på ett sted 

vurderer arbeidsgruppen det slik at alternativ 1 legger best til rette for optimal bruk av 

ressurser i avdelingene. Alternativ 1 får 4,5 av 5 mulige poeng.  

 

Økonomi: Drift, investeringer, bærekraft 

Arbeidsgruppen har i sin vurdering av kriteriet «Økonomi: Drift, investeringer, bærekraft» for 

alternativ 1 lagt vekt på mulighet for økt produktivitet/ effektivitet. Arbeidsgruppen vurderer 

at det vil være mer bærekraftig å drive på ett sted. I alternativ 1 vil det være behov for 

betydelige endringer i bygningsmassen. Alternativ 1 vil kreve investering eller leie; 

ombygginger eller nybygg – avhengig av lokasjon. Arbeidsgruppen legger til grunn at 

alternativ 1 er mulig å realisere ved riktig finansiering/ gevinstrealisering. Finansiering av 

investering/ leie må følge de fullmakter og beslutningsrammer som gjelder innenfor Helse 

Sør-Øst sin finansstrategi. Alternativ 1 får 2,9 av 5 mulige poeng. 

 

Bygningsmassens kvalitet, fleksibilitet og elastisitet 

Alternativ 1 innebærer at klinikkens fremtidige virksomhet i Lister er samlokalisert. 

Arbeidsgruppen har vurdert at det er hensiktsmessig å samle beskrivelser og vurderinger av 

bygg/areal i et eget kapittel. Det vises til kapittel 8 for beskrivelser og vurderinger av 

bygg/areal. 
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7.4 Alternativ 2 – Samorganisering/samlokalisering av DPS Lister 

I Alternativ 2 vurderes samorganisering (omorganisering) /samlokalisering av DPS Lister. 

Alternativbeskrivelsen er utformet basert på det samlede utfordringsbildet for DPS Lister, 

inklusive overordnede føringer innen fagfeltet og aktuelle framskrivinger. 

For bygg/areal vises det til eget kapittel.  

7.4.1 Alternativbeskrivelse 

I dette alternativet vil det være nødvendig med flere enheter, men annerledes organisert enn i 

dag. Alternativ 1 og 2 vil ha lik organisering.  

 
Figur 30 

Følgende forhold vil være sentrale for dette alternativet:  

 Fagpersonene vil være samlet på ett sted.  

 Mulig å samarbeide om spesialistressurser mellom enhetene. 

 Legge til rette for samarbeid med ABUP og ARA, lettere når vi selv er på ett sted. 

 Kan fordele behandlingsrom / samtalerom og rene kontorer på en annen måte enn i dag, 

men det må detaljeres hvis tegninger skal utarbeides. 

 Alternativet vurderes totalt sett ikke til å ha vesentlig betydning for reisevei for 

befolkningen sett under ett, da det heller ikke i dag er en poliklinisk enhet lokalisert til 

hver kommune i regionen. Flere av pasientene mottar også i dag et tilbud på annen enhet 

enn den i egen bokommune ut fra DPS Lister sin funksjonsfordeling 

7.4.2 Vurdering 

Arbeidsgruppen har drøftet og vurdert alternativ 2 opp mot vurderingskriteriene som 

fremkommer av eget dokument vedlagt rapporten. 

Pasientsikkerhet og kvalitet 

Arbeidsgruppen har i sin vurdering av kriteriet «Pasientsikkerhet og kvalitet» i alternativ 2 

lagt vekt på at det er sannsynlig at rekrutteringssituasjonen vil bli bedret og gi mer fleksibel 

tilgang til og bruk av rett kompetanse som følge av en samorganisering/samlokalisering. Det 

vil bli færre formelle overganger sammenliknet med alternativ 0. Det vil være noen synergier 

både faglig og når det gjelder brukerinvolvering som en ikke vil kunne hente ut gjennom 

alternativ 2 sammenliknet med alternativ 1. Alternativ 2 vil heller ikke gi samme tilgang til 

kompetanse på tvers av avdelingene, og får 3,8 av 5 mulige poeng 

 

Arbeidsmiljø 

Arbeidsgruppen har i sin vurdering av kriteriet «Arbeidsmiljø» i alternativ 2 lagt vekt på at 

det både er fordeler og ulemper knyttet til det å ha enheten spredt på tre lokasjoner. 

Arbeidsgruppen har i sin vurdering av kriteriet «Arbeidsmiljø» i alternativ 2 lagt vekt på at 

økt sannsynlighet for tilgjengelig kompetanse og mulighet for å bygge helhetskultur i 
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avdelingen vil være av betydning for å lykkes med et godt arbeidsmiljø. En må samtidig være 

bevisst på at omstillingsprosessene kan bli krevende, og at en helhetskultur ikke vil komme av 

seg selv, men må jobbes systematisk med. Arbeidsgruppen vurderer at det vil kunne legges 

godt til rette med hensyn til arbeidsmiljø i alternativ 2, som får 3,9 av 5 mulige poeng. 

Faglig robusthet  

Arbeidsgruppen har i sin vurdering av kriteriet «Faglig robusthet» i alternativ 2 lagt seg på 

Legeforeningens forståelse av hva som virker rekrutterende, og vektlagt at alternativ 2 vil 

kunne gi en bedre tilgang til et større fagmiljø med rett kompetanse sammenliknet med 

alternativ 0, men i mindre grad enn i alternativ 1. Alternativ 2 legger til rette for et større 

fagmiljø som innebærer flere fagpersoner til stede innen samme fagområde, samtidig som at 

mulighet for tverrfaglig samarbeid er styrket. Dette kan også føre flere positive effekter som 

direkte påvirker gjennomføring av utdanningsløp og kompetanseutvikling, rekruttering ved å 

være en attraktiv arbeidsgiver og det å beholde kompetent arbeidskraft over tid. 

Arbeidsgruppen mener likevel at muligheten for å sikre tilstrekkelig faglig robusthet vil bli 

noe mer utfordret gjennom alternativ 2 enn i alternativ 1, og får 3,6 av 5 mulige poeng.   

Helhetsgrep og potensiale for langsiktig utvikling av klinikken 

Arbeidsgruppen har i sin vurdering av kriteriet «Helhetsgrep og potensiale for langsiktig 

utvikling av klinikken» i alternativ 2 lagt vekt på muligheten for å planlegge og tilrettelegge 

virksomheten i tråd med endringer i behov og bedre utnyttelse av ressurser og kapasitet.  

Helhet, likeverdighet, samarbeid og fagutvikling i DPS Lister vurderes samlet sett til å være 

godt ivaretatt gjennom alternativ 2, men en vil miste den faglige merverdien som 

arbeidsgruppen vurderer at vil være sannsynlig gjennom en samlokalisering av alle tre 

avdelinger. Sett opp mot alternativ 1 vurderer arbeidsgruppen at mulighet for helhetsgrep og 

potensiale for langsiktig utvikling er noe redusert i alternativ 2, som får 3,7 av 5 mulige 

poeng. 

 

Egnethet for samhandling med kommuner og utdanningsinstitusjoner 

Arbeidsgruppen har i sin vurdering av kriteriet «Egnethet for samhandling med kommuner og 

utdanningsinstitusjoner» for alternativ 2 lagt vekt på at et større fagmiljø samlet på ett sted vil 

kunne gi økt likeverdighet i samhandlingen og en mer tilgjengelig og hensiktsmessig 

utnyttelse av veiledningskompetanse - gitt at en lykkes med rekrutteringen. Hovedforskjellen 

mellom alternativ 1 og 2 ligger i at alternativ 2 ikke vil gi det samme potensialet for å dra 

nytte av faglige synergier og kapasitet på tvers av avdelingene som alternativ 1, og får 4,0 av 

5 mulige poeng. 

 

Kapasitet (Måloppnåelse med hensyn til kapasitet) 

Arbeidsgruppen har i vurdering av kriteriet Kapasitet lagt vekt på mulighet for fleksibel bruk 

av kritisk kompetanse, mulighet til samarbeid mellom fagpersoner samt tilgjengelighet til 

fagkompetanse både internt og for samarbeidspartnere. Omstillingsevne ut fra endringer i 

behov fra befolkningen er også av stor betydning for kapasitet. Arbeidsgruppen vurderer det 

slik at alternativ 2 kan legge rette for at kompetanse kan benyttes på en fleksibel måte ut fra 

endringer i behov i fremtiden. Ved en samlokalisering kan fagpersoner fra flere enheter 

samarbeide om ulike tiltak og flyten mellom ulike behandlingstilbud vurderes til å kunne bli 

bedre for DPS Lister i alternativ 2 enn i Nullalternativet. Det vil kunne bli en fordeling av 

nyansatte og mer erfarne ansatte som gjør at man raskt kan få tilgang til den kompetanse man 

har behov for i de ulike situasjoner. I motsetning til alternativ 1 vil en her ikke dra fordeler av 

samlokalisering med andre avdelinger (ABUP og ARA), og dette trekker score for alternativ 2 

ned sammenliknet med alternativ 1. Alternativ 2 får 3,9 av 5 mulige poeng. 
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Økonomi: Drift, investeringer, bærekraft 

Arbeidsgruppen har i sin vurdering av kriteriet «Økonomi: Drift, investeringer, bærekraft» for 

alternativ 2 lagt vekt på mulighet for økt produktivitet/ effektivitet. Arbeidsgruppen vurderer 

at det vil være mer bærekraftig å drive på ett sted. I alternativ 2 vil det være behov for 

endringer i bygningsmassen. Alternativ 2 har behov for mindre areal sett opp mot alternativ 1. 

Alternativ 2 vil kreve investering eller leie; ombygginger eller nybygg – avhengig av 

lokasjon. Arbeidsgruppen legger til grunn at alternativ 2 er mulig å realisere ved riktig 

finansiering/ gevinstrealisering. Finansiering av investering/ leie må følge de fullmakter og 

beslutningsrammer som gjelder innenfor Helse Sør-Øst sin finansstrategi. Alternativ 2 får 2,6 

av 5 mulige poeng. 

 

Bygningsmassens kvalitet, fleksibilitet og elastisitet 

Alternativ 2 innebærer at DPS Lister sin fremtidige virksomhet i Lister er samlokalisert og 

samorganisert/omorganisert. Arbeidsgruppen har vurdert at det er hensiktsmessig å samle 

beskrivelser og vurderinger av bygg/areal i et eget kapittel. Det vises til kapittel 8 for 

beskrivelser og vurderinger av bygg/areal. 

7.5 Alternativ 3 – Samlokalisering av ABUP sin virksomhet i 
Listerregionen 

I Alternativ 3 vurderes kun samlokalisering av ABUP Lister. Alternativbeskrivelsen er 

utformet basert på det samlede utfordringsbildet for ABUP i Lister, inklusive overordnede 

føringer innen fagfeltet og aktuelle framskrivinger. 

For bygg/areal vises det til eget kapittel.  

7.5.1 Alternativbeskrivelse 

ABUP Lister vil være organisert under ABUP som i dag, men samlokalisert på ett sted.  

 

Følgende forhold vil være sentrale for dette alternativet:  

 

 Fagpersonene samlet på ett sted, gir bedre tids-, ressurs- og kompetanseutnyttelse samt 

bedre tilrettelegging for samarbeid 

 Må legge til rette for samarbeid med DPS og ARA, mulig gjennom felles 

organisasjonsutvikling. Samlokalisering tilrettelegger for større grad av tilstedeværende 

ledelse og felles kultur.  

 Samlokalisering tilrettelegger for å utnytte behandlingsrom, samtale- og møterom på en 

annen måte enn i dag, men det må detaljeres om aktuelt. 

 Må legge til rette for felles ambulerende team 

 Må legge til rette for felles innsatsområder med DPS Lister og ARA 

 Vurdere behandlingsintensive plasser lokalt, døgn og/eller poliklinisk, for enkelte 

pasientgrupper/ problemstillinger som for eksempel sub-akutt, psykose, spiseforstyrrelse 

 Felles politikk for beholding og rekruttering av kompetanse 

7.5.2 Vurdering 

Arbeidsgruppen har drøftet og vurdert alternativ 3 opp mot vurderingskriteriene som 

fremkommer av eget dokument vedlagt rapporten. 
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Pasientsikkerhet og kvalitet 

Arbeidsgruppen har i sin vurdering av kriteriet «Pasientsikkerhet og kvalitet» for alternativ 3 

lagt vekt på at det er sannsynlig at rekrutteringssituasjonen for ABUP Lister vil bli bedret og 

gi mer fleksibel tilgang til rett kompetanse som følge av en samlokalisering. Arbeidsgruppen 

vurderer at dette er forhold som vil kunne virke positivt inn på pasientsikkerhet og for 

utforming av tjenestetilbud, og gir alternativ 3 3,8 av 5 mulige poeng. 

 

Arbeidsmiljø 

Arbeidsgruppen har i sin vurdering av kriteriet «Arbeidsmiljø» i alternativ 3 lagt vekt på at 

det både er fordeler og ulemper knyttet til det å ha enheten spredt på to lokasjoner. I dette 

alternativet har arbeidsgruppen kommet til at økt sannsynlighet for tilgang til rett kompetanse 

og de øvrige positive effektene av større arbeidsfellesskap vil støtte opp under vurderinger og 

behov knyttet til pasientsikkerhet og kvalitet. Arbeidsgruppen vurderer at dette i et lengre 

perspektiv vil måtte veie tyngre enn det som vurderes til å kunne bli kortsiktige konsekvenser 

av en omstillingsprosess, til tross for at en slik prosess vil kunne bli krevende, og gir 

alternativ 3 4,0 av 5 mulige poeng. 

 

Faglig robusthet  

Arbeidsgruppens har i sin vurdering av kriteriet «Faglig robusthet» i alternativ 3 lagt seg på 

Legeforeningens forståelse av hva som virker rekrutterende, og vektlagt at alternativ 3 vil 

kunne gi en bedre tilgang til et større fagmiljø med rett kompetanse sammenliknet med 

alternativ 0, men i mindre grad enn i alternativ 1. Alternativ 3 legger til rette for et større 

fagmiljø som innebærer flere fagpersoner til stede innen samme fagområde, samtidig som at 

mulighet for tverrfaglig samarbeid er styrket. Dette kan også føre til flere positive effekter 

som direkte påvirker gjennomføring av utdanningsløp og kompetanseutvikling, rekruttering 

ved å være en attraktiv arbeidsgiver og det å beholde kompetent arbeidskraft over tid. 

Arbeidsgruppen mener likevel at muligheten for å sikre tilstrekkelig faglig robusthet vil bli 

noe mer utfordret gjennom alternativ 3 enn i alternativ 1. Alternativ 3 får derfor 3,2 av 5 

mulige poeng.  

Helhetsgrep og potensiale for langsiktig utvikling av klinikken 

Arbeidsgruppens har i sin vurdering av kriteriet «Helhetsgrep og potensiale for langsiktig 

utvikling av klinikken» i alternativ 3 lagt vekt på at et samlokalisert ABUP Lister vil kunne 

bringe med seg flere fordeler i form av blant annet noe mer fleksibel og bærekraftig 

spesialistutnyttelse, og muligheten for å bygge en felles kultur. Arbeidsgruppen vurderer 

likevel at alternativ 3 ikke vil medføre noe vesentlig bidrag med hensyn til å kunne foreta 

helhetsgrep i et klinikkperspektiv, da mulighetene som ligger i alternativ 1 vil forbli ubenyttet 

inn i fremtiden. På dette grunnlag gir arbeidsgruppen alternativ 3 3,6 av 5 mulige poeng.  

 

Egnethet for samhandling med kommuner og utdanningsinstitusjoner 

Arbeidsgruppen har i sin vurdering av kriteriet «Egnethet for samhandling med kommuner og 

utdanningsinstitusjoner» for alternativ 3 lagt vekt på at et samlet fagmiljø i ABUP Lister vil 

kunne gi noe økt likeverdighet i samhandlingen og enklere koordinering ut mot 

samarbeidspartnerne. Økt tidsbruk i bil og økte transportkostnader ut mot skolene vil 

imidlertid kunne gå på bekostning av muligheten for god ressursutnyttelse og tilgjengelighet. 

På bakgrunn av dette gir arbeidsgruppen alternativ 3 3,8 av 5 mulige poeng.    

Kapasitet (Måloppnåelse med hensyn til kapasitet) 

Arbeidsgruppen har i vurdering av kriteriet Kapasitet lagt vekt på mulighet for fleksibel bruk 

av kritisk kompetanse, mulighet til samarbeid mellom fagpersoner samt tilgjengelighet til 
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fagkompetanse både internt og for samarbeidspartnere. Omstillingsevne ut fra endringer i 

behov fra befolkningen er også av stor betydning for kapasitet. Arbeidsgruppen vurderer det 

slik at alternativ 3 kan legge rette for at kompetanse kan benyttes på en fleksibel måte ut fra 

endringer i behov i fremtiden. Ved en samlokalisering kan fagpersoner fra ABUP i fellesskap 

samarbeide om ulike tiltak. Flyten mellom ulike behandlingstilbud vurderes til å kunne bli 

bedre for ABUP i alternativ 3 enn i Nullalternativet. Det vil kunne bli en fordeling av 

nyansatte og mer erfarne ansatte som gjør at man raskt kan få tilgang til den kompetanse man 

har behov for i de ulike situasjoner. I motsetning til alternativ 1 vil en her ikke dra fordeler av 

samlokalisering med andre avdelinger (ABUP og ARA), og dette trekker score for alternativ 3 

ned sammenliknet med alternativ 1. Alternativ 3 får 3,9 av 5 mulige poeng. 

 

Økonomi: Drift, investeringer, bærekraft 

Arbeidsgruppen har i sin vurdering av kriteriet «Økonomi: Drift, investeringer, bærekraft» for 

alternativ 3 lagt vekt på muligheten for økt produktivitet/ effektivitet er større enn 

nullalternativet. Arbeidsgruppen vurderer at det vil være mer bærekraftig å drive på ett sted. I 

alternativ 3 vil det være behov for endringer/ tilpasningen i bygningsmassen som vil kunne 

kreve investering avhengig av lokasjon. Alternativ 3 vurderes til å ha behov for mindre areal 

sett opp mot nullalternativet. Alternativ 3 får 3,3 av 5 mulige poeng. 

 

Bygningsmassens kvalitet, fleksibilitet og elastisitet 

Alternativ 3 innebærer at ABUP Lister sin fremtidige virksomhet i Lister er samlokalisert. 

Arbeidsgruppen har vurdert at det er hensiktsmessig å samle beskrivelser og vurderinger av 

bygg/areal i et eget kapittel. Det vises til kapittel 8 for beskrivelser og vurderinger av 

bygg/areal. 

8.  Bygg 

I dette kapittelet beskrives nåsituasjon for bygg, etterfulgt av en vurdering av de ulike 

utredningsalternativene foretatt på bakgrunn av vurderingskriteriet Bygningsmassens kvalitet, 

fleksibilitet og elastisitet. Avslutningsvis oppsummeres ulike forhold knyttet til 

bygg/areal/teknisk, herunder etterbruk av bygningsmassen.  

Funksjonsutredningen fokuserer på behov og funksjon, og har sett på bygg så langt det er 

mulig uten at geografisk plassering er gitt for alternativene 1, 2 og 3.  

Kartlegging av tilpasningsdyktighet (TPD) for byggene i Kvinesdal og bygg 203 i Flekkefjord 

ble ikke utført i 2020. Etter avklaring med styringsgruppen ble det bestilt rapport fra 

Multiconsult for kartlegging av TPD for de nevnte byggene, for å sikre at 

beslutningsgrunnlaget blir så godt som mulig. Rapporten gir en oppsummering av kartlagt 

data for seks bygninger brukt av DPS og ABUP i Listerregionen, og det vises til rapporten for 

utfyllende informasjon. Det vises til oversikt med beskrivelser av vurderingskriteriene som er 

vedlagt rapporten. Multimapstudien fra 2020 er for denne delen av arbeidet lagt til grunn 

sammen med en rapport utarbeidet våren 2022 og tilleggsopplysninger fra avdelingene.  

Virksomhetens arealbehov er ikke beskrevet i detalj, da dette etter arbeidsgruppens forståelse 

hører hjemme i en senere fase. Funksjonsutredningen har avgrenset mot reguleringsmessige 

forhold, slik at dette ikke kartlagt utover de forholdene som Multiconsult påpeker i sin 

rapport. Forhold knyttet til teknisk infrastruktur må ses på i neste fase. Det forutsettes at 

arbeidsgruppens vurderinger av valgt løsning utredes nærmere og underbygges av en 

grundigere konseptutredning. 
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8.1 Bygg/areal/teknisk – Nåsituasjon  

Bygningsmassen er i dag fordelt på tre ulike lokasjoner – Farsund, Flekkefjord og Kvinesdal - 

og huser i dag DPS Lister og ABUP Lister. Tilbudet gis i 6 bygg som omfatter totalt ca. 4000 

kvm. 75 % av areal benyttes av DPS Lister, 25 % av areal benyttes av ABUP Lister. ARA 

benytter seg av DPS sine lokaler både i Flekkefjord, Kvinesdal og Farsund.  

De 5 eide byggene har til sammen et vedlikeholdsetterslep/teknisk oppgraderingsbehov på ca. 

30 millioner kroner NOK. I tillegg kommer kostnader til eventuelle behov for funksjonell 

tilpasning/ombygginger. Teknisk tilstand eller tilpasningsdyktighet er ikke kartlagt i Farsund, 

da dette er et leid bygg. 

 

 

Figur 31 

Dagens funksjon for bygg 203 er dagbehandling DPS. Alle rommene er i bruk per i dag. En 

ansatt i ARA benytter tilsammen ett behandlerkontor 3-5 dager per uke, og det benyttes 

venterom og pauserom tilhørende DPS. Dagens funksjon for bygg 208 er dagbehandling 

ABUP. Alle rommene er i bruk per i dag. 

Følgende fremkommer av rapporten fra Multiconsult når det gjelder behov for nødvendig 

oppgradering av teknisk infrastruktur: 

- 203: Spesielt tekniske installasjoner, innvendig kledning og vinduer/ ytterdører er meldt å ha 

oppgraderingsbehov. Ventilasjonsanlegg er meldt å ha snarlig oppgraderingsbehov. 

Kostnadsmessig er utbedringene for bygg 203 beregnet av Multiconsult til å utgjøre om lag 

5,1 mill. kr.  

- 208: Tekniske installasjoner og klimaskjerm har noe oppgraderingsbehov. Kostnadsmessig 

er utbedringene for bygg 208 beregnet av Multiconsult til å utgjøre om lag 1,7 mill. kr. 

 
           Figur  32



Funksjonsutredning Lister – 2022 

45 

 

En ansatt i ARA benytter ett behandlerkontor en dag i uka i Kvinesdal og det benyttes 

venterom og pauserom  

 

Bygg 220 er den største bygningen på tomten. I dag er det behandlingskontorer for både 

dagbehandling og døgnpasienter. 221 og 222 er utformet tilnærmet likt. Bygg 222 har primært 

pasientrom med støttefunksjoner, mens bygg 221 har en kombinasjon av pasientrom og 

behandlingskontorer. 

Følgende fremkommer av rapporten fra Multiconsult når det gjelder behov for nødvendig 

teknisk oppgradering: 

- 220: Ventilasjonsanlegg har svært dårlig teknisk tilstand. For øvrig er det 

oppgraderingsbehov på klimaskjerm, elkraft, tele og auto og drenering. Kostnadsmessig er 

utbedringene for bygg 220 beregnet av Multiconsult til å utgjøre om lag 15,3 mill. kr. 

- 221: Ventilasjonsanlegg har svært dårlig teknisk tilstand. For øvrig er det 

oppgraderingsbehov på elkraft. Kostnadsmessig er utbedringene for bygg 221 beregnet av 

Multiconsult til å utgjøre om lag 3,5 mill. kr. 

- 222: Ventilasjonsanlegg har svært dårlig teknisk tilstand. For øvrig er det 

oppgraderingsbehov på elkraft og vinduer/ ytterdører. Kostnadsmessig er utbedringene for 

bygg 222 beregnet av Multiconsult til å utgjøre om lag 3,8 mill. kr. 

Farsund – Bygg 259 – Leid bygg 

Bygning 259 er en leid bygning sentralt plassert i Farsund sentrum. Handlingsrommet for 

arealene i Farsund defineres av leiekontrakten, som er under reforhandling.. Sykehuset 

Sørlandet leier to etasjer i bygningen - med et samlet areal på ca. 1000 m2 - hvorav én etasje 

benyttes til DPS (ca. 500 m2) og én til ABUP (ca. 500 m2). Virksomheten i Farsund er basert 

på dagbehandling. ABUP har ingen ledig romkapasitet i Farsund. For DPS er de fleste 

rommene i bruk, men det er noe ledig romkapasitet som delvis skyldes ledighet i stillinger. En 

ansatt i ARA benytter ett behandlerkontor en dag i uka i Farsund, og det benyttes venterom og 

pauserom tilhørende DPS.NAV og PP-tjenesten holder per tid til i samme bygning.  

8.2 Bygningsmessige behov og vurderinger for de ulike 
alternativene 

Arbeidsgruppen har vurdert hvert av de fire utredningsalternativene opp mot 

vurderingskriteriene for bygg.  

8.2.1 Nullalternativet 

Det vises til beskrivelse av nullalternativet. Dette innebærer en videreutvikling basert på 

dagens organisering og lokalisering, og vil ikke gi behov for økt areal for DPS Lister. Som 

følge av endrede behov – per i dag og fremover – vil det være behov for bygningsmessige 

tilpasninger knyttet til døgnplassene. Den polikliniske økningen vil også kunne la seg 

realisere innenfor tilsvarende størrelse på areal som i dag og med dagens bemanning, men det 

vil være behov for en ombygging/tilpasninger av samtalerom og grupperom. 

En videreutvikling basert på dagens lokalisering vil gi noe endrede arealbehov for ABUP 

Lister. Tallene er beskjedne, men ABUP Lister har lav bemanning i forhold til folketall og på 

denne bakgrunn vil det kunne være behov for flere kontorer enn i dag. Dersom ABUP Lister 

også skal ivareta akuttjenester i fremtiden vil det være behov for enda flere kontorer. 

Arealbehov/dimensjonering må ses opp mot usikkerhet i framskrivinger.  



 

 

 

ARA vil i fremtiden ha behov for noen flere kontorer i vestre del av Agder, fra og med 

Lindesnes, samt tilgang til venterom, ansvarsgrupperom, terapirom o.l. Det er et 

spørsmål om det er behov for eksklusive kontorer eller om det fortsatt kan legges opp til 

arealsambruk med DPS/ABUP. Det må likevel påregnes et økt arealbehov, men i 

beskjeden størrelsesorden relativt sett.  

 

Grunnet begrenset elastisitet og svært dårlig tilpasningsdyktighet vil det ikke kunne bli 

tilstrekkelig areal i bygg 208 i Flekkefjord til at ABUP Lister kan tilsette flere 

medarbeidere, slik nullalternativet legger opp til. Det er kun bygg 203 som huser DPS 

Lister som har noe mulighetsrom til mindre ombygginger for tilpasninger i 

planløsningen. DPS ser allerede noen utfordringer ved dagens drift i bygg 203 i 

Flekkefjord, og ARA vil ikke kunne styrke sin virksomhet i Lister innenfor 

bygningsmassen i Flekkefjord. Det vil være mulig å rive og bygge nytt, men det 

foreligger begrensninger i nåværende reguleringsplan og det vil kunne påvirke 

mulighetsrom for øvrig horisontal utvidelse av sykehuset. En realisering av en slik 

utbygging i Flekkefjord forutsetter derfor at dette i inngår som en del av en helhetlig 

plan for sykehusområdet på foretaksnivå.  

 

I kartleggingsrapporten fremkommer det at bygningene i Kvinesdal er godt egnet til 

dagens funksjon. Resultatene er basert på opplysninger fra 2019/2020, men etter dagens 

virksomhet oppleves de ikke lenger å være funksjonelle, da endret drift de siste årene 

har medført endrede behov knyttet til bygg/areal. Tilpasninger/ombygginger for bygg 

221, som har 6 pasientrom, kunne bidratt til å øke den samlede døgnkapasiteten, men 

byggene er ikke tilrettelagt for dette sett opp mot krav til bemanning i bygg hvor 

pasienter oppholder seg. Bygg 220 er ikke et funksjonelt bygg, da det er mange rom 

som ikke kan benyttes som samtalerom. I Kvinesdal vil det være nødvendig med 

ombygging og utvidelse for at byggene skal være i samsvar med virksomheten som 

skisseres i nullalternativet. Det er kun bygg 220 som har et mulighetsrom til mindre 

ombygginger for tilpasninger i planløsningen. Bygningene 221 og 222 har en dårligere 

fleksibilitet, og eventuelle ombyggingstiltak i disse bygningene vil trolig bli mer 

omfattende og kostnadskrevende. 

Både DPS Lister og ABUP Lister er svært tilfreds med lokalene i Farsund. For ABUP 

sin del vil det ikke være mulig å tilsette flere grunnet manglende areal, og 

arealsituasjonen vil også utfordre muligheten for at ARA kan styrke sin virksomhet i 

Lister på denne lokasjonen. 

 

Klinikkens virksomhet i Lister kan videreføres innenfor dagens bygningsmasse dersom 

det ikke gjøres store endringer i drift eller organisering. Arbeidsgruppen kan imidlertid 

ikke se at det vil være mulig å styrke virksomheten slik nullalternativet beskriver for å 

kunne være tilpasset behovet eller kunne ta opp i seg endrede behov i fremtiden. Det vil 

heller ikke kunne være samsvar mellom bygg og virksomhet/antall 

ansatte/arbeidsoppgavene i et lengre tidsperspektiv, og på enkelte plasser heller ikke på 

kort sikt. 

Vurdering 

Når det gjelder «Bygningsmassens kvalitet, fleksibilitet og elastisitet» i nullalternativet 

konkluderer arbeidsgruppen med at det ikke vil kunne være samsvar mellom bygg, 
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antall ansatte og arbeidsoppgaver i fremtiden ved en videreføring av dagens løsning. En 

realisering av nullalternativet vil ikke kunne la seg gjøre uten omfattende tilpasninger 

som følge av lavere kvalitet, fleksibilitet og elastisitet i dagens bygningsmasse 

sammenliknet med mulighetene som ligger i en ny/annen bygningsmasse, og det vil 

ikke være tilstrekkelig areal til at ABUP Lister og ARA kan styrke sin virksomhet slik 

avdelingene legger opp til dersom en viderefører dagens modell. Arbeidsgruppen gir 

nullalternativet 3,1 av 5 mulige poeng.  

8.2.2 Alternativ 1 

Det vises til beskrivelse av alternativ 1. DPS Lister vil i dette alternativet ha behov for 

samme antall og typer rom som i dag. For DPS Lister er dette begrunnet i at den 

polikliniske økningen vil kunne la seg realisere innenfor tilsvarende størrelse på areal 

som i dag og med dagens bemanning. Når det gjelder døgnplasser kan DPS Lister 

ivareta flere døgnpasienter enn i dag med dagens bemanning hvis lokalene tilpasses. 

Alternativ 1 vil samlet sett trolig gi noe redusert arealbehov for ABUP Lister totalt sett 

sammenliknet med i dag, men ABUP Lister har lav bemanning i forhold til folketall og 

på denne bakgrunn vil det kunne være behov for flere kontorer enn i dag. Dersom 

ABUP Lister også skal ivareta akuttjenester i fremtiden vil det være behov for enda 

flere kontorer.  

ARA vil i fremtiden ha behov for noen flere kontorer i vestre del av Agder, fra og med 

Lindesnes, samt tilgang til venterom, ansvarsgrupperom, terapirom o.l. Det er et 

spørsmål om det er behov for eksklusive kontorer eller om det fortsatt kan legges opp til 

arealsambruk med DPS/ABUP. Det må likevel påregnes et økt arealbehov, men i 

beskjeden størrelsesorden relativt sett. Arealbehov/dimensjonering må ses opp mot 

usikkerhet i framskrivinger.  

 

For at det skal kunne være samsvar mellom bygg og virksomhet i alternativ 1, og hvor 

byggene skal være rigget for dagens og fremtidens situasjon og behov, vil dette kreve 

ombygging eller eie/leie av nybygg/eksisterende bygg, og det må tilrettelegges for en 

annen fleksibilitet enn i dag.  

Gjennom nybygg eller bygg tilgjengelige i markedet vil det være mulig å skaffe til veie 

bygg som legger til rette for fleksibilitet i driften og som legger til rette for sambruk. 

Det vil også være mulig å tilrettelegge for andre typer drift, herunder behov som vil 

kunne oppstå i fremtiden. Kombinasjonsbygg mellom første- og andrelinjetjenesten og 

andre instanser i KPH vil være mulig, og det vil kunne legges til rette for flere tiltak 

som gjennomføres i samarbeid med kommunene.  

 

Arealmessig kan det ligge et potensial i å få til drift på mindre areal enn det arealet som 

benyttes per i dag. Dette grunnet potensielle stordriftsfordeler knyttet til fellesarealer 

etc. Konkrete effekter av en samlokalisering med hensyn til areal, herunder sambruk, 

må utredes mer detaljert dersom en går for en slik løsning. 

 

Vurdering 

Når det gjelder «Bygningsmassens kvalitet, fleksibilitet og elastisitet» i alternativ 1 

konkluderer arbeidsgruppen med at alternativ 1 vil gi best muligheter for å møte 

fremtidens behov og gi gode forutsetninger for samsvar mellom bygg, antall ansatte og 

arbeidsoppgaver. Alternativ 1 legger best til rette for en mer elastisk bygningsmasse av 

høyere kvalitet, og som også er mer fleksibel sammenliknet med de øvrige 

alternativene. Arbeidsgruppen gir alternativ 1 4,6 av 5 mulige poeng.  
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8.2.3 Alternativ 2 

Det vises til beskrivelse av alternativ 2. DPS Lister vil i dette alternativet ha behov for 

samme antall og typer rom som i dag. For DPS er dette begrunnet i at den polikliniske 

økningen vil kunne la seg realisere innenfor tilsvarende størrelse på areal som i dag og 

med dagens bemanning. Behov for areal må koordineres med ARA sin økning av 

ressurser til Listerregionen. 

Vurderingene vil langt på vei være de samme for alternativ 2 som for alternativ 1. Også 

alternativ 2 vil kreve ombygging eller eie/leie av nybygg/eksisterende bygg, og det må 

tilrettelegges for en annen fleksibilitet enn i dag. Arbeidsgruppen vurderer at 

hovedforskjellene mellom alternativ 1 og 2 ligger i at alternativ 2 vil kreve noe mindre 

areal samlet sett og at en ikke i samme grad som i alternativ 1 vil kunne hente ut full 

effekt av stordriftsfordeler knyttet til fellesarealer etc.  

 

Det vil også være mulig å tilrettelegge for andre typer drift, herunder behov som vil 

kunne oppstå i fremtiden. Kombinasjonsbygg mellom første- og andrelinjetjenesten og 

andre instanser i KPH vil være mulig, og det vil kunne legges til rette for flere tiltak 

som gjennomføres i samarbeid med kommunene. 

 

Vurdering 

Når det gjelder «Bygningsmassens kvalitet, fleksibilitet og elastisitet» i alternativ 2 

konkluderer arbeidsgruppen med at dette alternativet vil gi langt bedre muligheter enn 

nullalternativet for å møte fremtidens behov og gi gode forutsetninger for samsvar 

mellom bygg, antall ansatte og arbeidsoppgaver, men i noe mindre grad enn alternativ 1. 

Alternativ 2 vil legge like godt til rette for en mer elastisk bygningsmasse av høyere 

kvalitet som alternativ 1, men vil kanskje gi noe mindre fleksibilitet sammenliknet med 

alternativ 1. Arbeidsgruppen gir alternativ 2 4,3 av 5 mulige poeng.  

8.2.4 Alternativ 3 

Det vises til beskrivelse av alternativ 3. Alternativ 3 vil samlet sett trolig gi noe redusert 

arealbehov for ABUP Lister totalt sett sammenliknet med i dag, men ABUP Lister har 

lav bemanning i forhold til folketall og på denne bakgrunn vil det kunne være behov for 

flere kontorer enn i dag. Dersom ABUP Lister også skal ivareta akuttjenester i 

fremtiden vil det være behov for enda flere kontorer.  

 

En samlokalisering av ABUP Lister vil i alternativ 3 innebære leie eller nybygg, men i 

en begrenset størrelsesorden. Arealbehov/dimensjonering må ses opp mot usikkerhet i 

framskrivinger. Bygget må være godt utformet for å kunne ta høyde for dette.  

 

Det vil også være mulig å tilrettelegge for andre typer drift, herunder behov som vil 

kunne oppstå i fremtiden. Kombinasjonsbygg mellom første- og andrelinjetjenesten og 

andre instanser i KPH vurderes ikke som relevant å vurdere for dette alternativet. 

 

Vurdering 

Når det gjelder «Bygningsmassens kvalitet, fleksibilitet og elastisitet» i alternativ 3 

konkluderer arbeidsgruppen med at alternativ 3 vil gi langt bedre forutsetninger enn 

nullalternativet for å møte fremtidens behov og gode forutsetninger for samsvar mellom 

bygg, antall ansatte og arbeidsoppgaver. Alternativ 3 vil gi gode muligheter for en 

bygningsmasse av høyere kvalitet, fleksibilitet og elastisitet i bygningsmassen 

sammenliknet med nullalternativet, men ikke i samme utstrekning som alternativ 1. 

Arbeidsgruppen gir alternativ 3 4,0 av 5 mulige poeng.  
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8.3 Omtale av bygningsmessige forhold, herunder etterbruk 

Det vises til vedlagte kartleggingsrapport.  

Summen av funksjonell egnethet ved bygningsmassen til dagens formål er kartlagt til i 

hovedsak å være god, med noen modifikasjoner. Teknisk tilstand er også generelt god 

eller tilfredsstillende, men med noe oppgraderingsbehov. Bygningsmassen egner seg 

best til den bruken den har i dag eller til administrativ bruk. Alle bygningene har lav 

mulighet for å benytte de samme arealene til annen virksomhet, men noe større mulighet 

til å gjøre ombygginger for å tilpasses annen funksjon/bruk. Bygningenes beliggenhet 

muliggjør også ekstern utleie eller salg, hvis det anses som hensiktsmessig i en 

langsiktig utviklingsplan for SSHF. Mulighet for samlokalisering med legevakt og 

andre kommunale funksjoner på sikt er ikke vurdert utover det som følger av rapporten 

fra Multiconsult, og vil avhenge av lokasjon.  

Kartleggingen viser at det er begrenset mulighet for utvidelse av bygningsmassen enten 

horisontalt eller vertikalt for alle bygningene. Det er noe utvidelsesmuligheter for de 

fem eide bygningene, men eventuell utvidelse bør sees i sammenheng med det 

helhetlige arealbehovet ved sykehuset. Spesielt gjelder dette bygningene i Flekkefjord 

som ligger tett på øvrige sykehusfunksjoner. Det fremkommer videre i rapporten at 

bygningsmassen har begrenset potensial for alternativ bruk til andre sykehusfunksjoner. 

Investeringer i bygningsmassen i form av oppgradering av teknisk tilstand eller mindre 

ombygginger bør vurderes i forhold til langsiktig plan for virksomhetene som benytter 

arealene i dag. Ved større investeringer i bygningsmassen anbefales det at riving og 

nybygg vurderes som et alternativ, og at man i dette alternativet vurderer arealbehovet 

på sykehuset som helhet. 

9. Økonomiske vurderinger av alternativene 

I dette kapittelet fremkommer arbeidsgruppens vurderinger når det gjelder økonomiske 

konsekvenser av alternativene for klinikkens driftsøkonomi, kostnader knyttet til eie/ 

leie bygg/nybygg og bemanningsframskrivinger. 

Arbeidsgruppen kan i liten grad se at det er grunnlag for å tallfeste disse forholdene, 

som derfor beskrives kvalitativt. Arbeidsgruppen anbefaler at en ser nærmere på 

kostnadsestimater for mulige aktuelle lokasjoner i neste fase. 

Økonomi er det av vurderingskriteriene som har lavest skåre som følge av 

investeringskostnaden/ leiekostnaden i alternativ 1 og 2 

9.1 Klinikkens driftsøkonomi 

Nullalternativet: Nullalternativer vil ikke ha store endringer i avdelingenes 

driftsøkonomi sammenliknet med i dag.   

Alternativ 1: Alternativ 1 vil kreve omstilling for å gi nødvendige gevinster på 

driftsøkonomi. Alternativ 1 er det alternativer som er mest krevende, for å kunne 

betjene de økte kostnadene som følge av investering eller leiekostnad innenfor 

avdelingenes samlede driftsramme. Gevinster i form av økt produktivitet/ effektivitet er 

helt nødvendig for å få en tilstrekkelig finansiering gitt videreføring dagens 

budsjettrammer. Drift på en lokasjon vil gi stordriftsfordeler og gi bedre driftsøkonomi 

enn i nullalternativet. 
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Alternativ 2: Vurderingene vil langt på vei være de samme for alternativ 2 som for 

alternativ 1. Også alternativ 2 vil kreve gevinster i form av økt produktivitet/ effektivitet 

for å få tilstrekkelig finansiering gitt dagens budsjettramme til DPS Lister. Drift av DPS 

Lister på en lokasjon vil gi bidrag til en bedre driftsøkonomi. Forskjellene mellom 

alternativ 1 og 2 ligger i at alternativ 2 ikke har samme stordriftsfordeler som i 

alternativ 1. 

 

Alternativ 3: Alternativ 3 vil kreve omprioriteringer i ABUP for å kunne styrke 

tjenestetilbudet i Lister med bakgrunn i forbrukstall, analyser fra sykehusbygg. Drift av 

ABUP på en lokasjon vil gi bidrag til bedre driftsøkonomi. Ulike lokasjoner ved 

sentralisering kan gi forskjellige gevinster på driftsøkonomien. 

9.2 Kostnader knyttet til eie/leie bygg/nybygg 

Nullalternativet: I nullalternativer vil det være nødvendig med ombygning og eller 

tilbygg innenfor nåværende bygningsmasse for at det skal bli samsvar mellom bygg, 

antall ansatte og arbeidsoppgaver.  

 

Alternativ 1: Alternativ 1 er det alternativet som er mest krevende knyttet til 

konsekvenser for bygg. Dagens bygningsmasse vurderes til ikke ha tilstrekkelig kvalitet, 

fleksibilitet og elastisitet. På bakgrunn av tilgjengelig kunnskap om bygningsmasse og 

tomter ved dagens lokasjoner, er vurderingene at en ikke vil kunne få en god realisering 

av alternativ 1 på noen av dagens tomter. Alternativer 1 vil kreve ombygging eller 

eie/leie av nybygg/eksisterende bygg. Kombinasjonsbygg mellom første- og 

andrelinjetjenesten og andre instanser i KPH vil være mulig, og det vil kunne legges til 

rette for økt samarbeid med kommunene. Arbeidsgruppen anbefaler at en ser nærmere 

på mulige lokasjoner i neste fase. 

 

Alternativ 2: Vurderingene vil langt på vei være de samme for alternativ 2 som for 

alternativ 1. Også alternativ 2 vil kreve ombygging eller nybygg i form av eie eller leie, 

og det må tilrettelegges for en annen fleksibilitet enn i dag. Arbeidsgruppen vurderer at 

hovedforskjellene mellom alternativ 1 og 2 ligger i at alternativ 2 vil kreve noe mindre 

areal samlet sett og at en ikke vil kunne hente ut effekter av stordriftsfordeler knyttet til 

fellesarealer etc. Kombinasjonsbygg mellom første- og andrelinjetjenesten og andre 

instanser i KPH vil være mulig, og det vil kunne legges til rette for økt samarbeid med 

kommunene. Arbeidsgruppen anbefaler at en ser nærmere på mulige lokasjoner i neste 

fase. 

 

Alternativ 3: Konsekvenser for bygg i alternativ 3 innebære leie eller nybygg, men i en 

begrenset størrelsesorden. Arealbehov/dimensjonering er må ses opp mot usikkerhet i 

framskrivinger for ABUP. Bygget må være godt utformet for å kunne ta høyde for dette. 

 

Arbeidsgruppen anbefaler at en ser nærmere på kostnadsestimater for bygg for mulige 

lokasjoner i neste fase. 

9.3 Bemanningsframskrivinger 

Nullalternativet: Nullalternativet vil videreføre dagens bemanning innenfor DPS Lister. 

ABUP og ARA må vurdere om bemanningen på Lister skal økes med bakgrunn i 

forbrukstall, analyser fra sykehusbygg. Andre pågående utviklings- og 

omstillingsprosesser i klinikken vil kunne for betydning for bemanningen i de tre 

avdelingene. 
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Alternativ 1: Fremskrevet bemanning for DPS Lister i alternativ 1 antas å være lavere 

enn for nullalternativet for å kunne gi nødvendig finansiering til økte kostnader til bygg. 

De agderdekkende avdelingene ABUP og ARA må vurdere omprioritering av 

bemanningen for at bemanningen på Lister skal økes med bakgrunn i forbrukstall, 

analyser fra sykehusbygg. Økte kostnader ved investering/ leie må finansieres av 

gevinster ved økt produktivitet/ effektivitet gitt at avdelingenes budsjettramme 

videreføres. 

 

Alternativ 2: Fremskrevet bemanning for DPS Lister i alternativ 2 antas å være uendret 

fra alternativ 1 for å gi nødvendig finansiering til økte kostnader til bygg. Vurderingene 

vil langt på vei være de samme for alternativ 2 som for alternativ 1. Økte kostnader ved 

investering/ leie må finansieres ved økt produktivitet/ effektivitet gitt at DPS Listers 

budsjettramme videreføres.  

 

Alternativ 3: Fremskrevet bemanning for ABUP Lister i alternativ 3 antas å øke fra 

nullalternativet ved omprioriteringer med bakgrunn i forbrukstall, analyser fra 

sykehusbygg.  

10. Gevinster 

I dette kapittelet presenteres en oversikt over arbeidsgruppens vurderinger av forventede 

gevinster på et overordnet nivå relatert til aktuelle planer på lokalt nivå. Arbeidsgruppen 

kan ikke se at det er grunnlag for å foreta kvantifisering av gevinster på nåværende 

tidspunkt, og foreslår derfor at dette og utforming av gevinstrealiseringsplan inngår som 

en del av neste fase.  

Arbeidsgruppen definerer en gevinst som en effekt som blir sett på som positiv av minst 

én interessent ved at en forandring i tilstand hos brukerne eller i samfunnet har oppstått 

som følge av virksomhetens tiltak. Siden nullalternativet ikke innebærer tiltak/endringer 

som skiller seg fra de øvrige alternativene, er det ikke identifisert gevinster for 

nullalternativet.  
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Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 

P
a
si

en
t 

Bedret rekrutteringssituasjon 

og fleksibel ressursutnyttelse 

Styrking av og synergier 

knyttet til pasient- og 

pårørendetilbud og –

involvering. Redusere uønsket 

variasjon. 

Smidighet i samarbeid i 

overganger, bedre flyt mellom 

behandlingstilbud.  

Rett kompetanse vil ha positiv 

effekt på arbeidsmiljøet, som 

vil bli større. Alternativ 1 er 

det alternativet som scorer 

høyest på dette punktet.  

Bedret 

rekrutteringssituasjon og 

fleksibel ressursutnyttelse 

Styrking av pasient- og 

pårørendetilbud og –

involvering. Redusere 

uønsket variasjon. 

Smidighet i samarbeid i 

overganger, bedre flyt 

mellom behandlingstilbud.  

Rett kompetanse vil ha 

positiv effekt på 

arbeidsmiljøet, som vil bli 

større. Alternativ 2 scorer 

bra på punktet, men noe 

lavere enn alternativ 1 

siden fagmiljøet i alternativ 

2 vil bestå av færre 

personer og det vil ikke 

være samlokalisering 

mellom de tre avdelingene.  

Mer fleksibel tilgang til rett 

kompetanse som følge av 

bedret 

rekrutteringssituasjon. Rett 

kompetanse vil ha positiv 

effekt på arbeidsmiljøet, 

som vil bli større. Bedre 

flyt mellom 

behandlingstilbud. 

Alternativ 3 scorer bra på 

punktet, men noe lavere 

enn alternativ 1 og 

alternativ 2 siden fagmiljøet 

i alternativ 3 vil bestå av 

færre personer og det vil 

ikke være samlokalisering 

mellom de tre avdelingene. 

L
ed

el
se

 

Styrke samarbeid på tvers av 

avdelingene. Styrket og 

fleksibel ressurs- og 

kapasitetsutnyttelse. Innrette 

virksomheten etter behov. 

Stort utviklingspotensial ved 

en samlokalisering. Store 

muligheter for helhetsgrep (i 

regionen/klinikknivå). 

Styrker mulighet for 

helhetskultur, også på tvers av 

avdelingene. Økt tilgang på 

ledelse.  

Alternativ 1 er det alternativet 

som scorer høyest på dette 

punktet. 

Styrke samarbeid på tvers 

av DPS Lister. Styrket og 

fleksibel ressurs- og 

kapasitetsutnyttelse. 

Innrette virksomheten etter 

behov.  

Styrker mulighet for 

helhetskultur i DPS Lister. 

Økt tilgang på ledelse.  

Alternativ 2 scorer bra på 

punktet, men noe lavere 

enn alternativ 1 siden det 

her kun er én avdeling som 

samlokaliseres og en får 

derfor redusert mulighet for 

helhetskultur på tvers av 

avdelingene.   

Styrke samarbeid på tvers 

av ABUP Lister. Styrket og 

mer fleksibel ressurs- og 

kapasitetsutnyttelse. 

Innrette virksomheten etter 

behov.  

Styrker mulighet for felles 

kultur / helhetskultur i 

ABUP Lister. Økt tilgang 

på ledelse.  

Alternativ 3 scorer bra på 

punktet, men noe lavere 

enn alternativ 1 siden det 

her kun er én enhet som 

samlokaliseres og en får 

derfor redusert mulighet for 

helhetskultur på tvers av 

avdelingene. 
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K
u
n
n
sk

a
p

 

Et samlet større fagmiljø vil 

virke mer attraktivt i seg selv. 

Økt sannsynlighet for å 

rekruttere og beholde. 

Faglige synergier / faglig 

merverdi og nytenkning på 

tvers av avdelingene.  

Styrker fag-

/kompetanseutvikling og 

gjennomføring av 

utdanningsløp. Bedre tilgang 

på veiledningskompetanse. 

Alternativ 1 er det alternativet 

som scorer høyest på dette 

punktet. 

Et samlet større fagmiljø vil 

virke mer attraktivt i seg 

selv. Økt sannsynlighet for 

å rekruttere og beholde. 

Styrker fag-

/kompetanseutvikling og 

gjennomføring av 

utdanningsløp. Bedre 

tilgang på 

veiledningskompetanse. 

Alternativ 2 scorer bra på 

punktet, men noe lavere 

enn alternativ 1 siden 

fagmiljøet i alternativ 2 vil 

bestå av færre personer og 

det vil ikke være 

samlokalisering mellom de 

tre avdelingene. 

Et samlet større fagmiljø vil 

virke mer attraktivt i seg 

selv. Økt sannsynlighet for 

å rekruttere og beholde. 

Bedre tilgang på 

veiledningskompetanse. 

Alternativ 3 scorer bra på 

punktet, men noe lavere 

enn alternativ 1 og 

alternativ 2 siden fagmiljøet 

i alternativ 3 vil bestå av 

færre personer og det vil 

ikke være samlokalisering 

mellom de tre avdelingene. 

In
fr

a
st

ru
kt

u
r 

Redusert samlet areal grunnet 

stordriftsfordeler.  

Bygg tilpasset virksomhet og 

endrede behov.  

Alternativ 1 er det alternativet 

som scorer høyest på dette 

punktet. 

Redusert samlet areal 

grunnet stordriftsfordeler.  

Bygg tilpasset virksomhet 

og endrede behov. 

Alternativ 2 scorer bra på 

punktet, men noe lavere 

enn alternativ 1 siden 

fagmiljøet i alternativ 2 blir 

mindre med tilsvarende 

mindre stordriftsfordeler. 

Det vil likevel blir 

betydelige stordriftsfordeler 

også i alt. 2 siden DPS 

lister har klart flest årsverk 

i regionen.  

Redusert samlet areal. 

Bygg tilpasset virksomhet 

og endrede behov. 

Alternativ 3 scorer bra på 

punktet, men noe lavere 

enn alternativ 1 og 

alternativ 2 siden fagmiljøet 

i alternativ 3 vil bestå av 

færre personer og det vil 

ikke være samlokalisering 

mellom de tre avdelingene. 

Ø
vr

ig
e 

a
kt

ø
re

r 

/ 
sa

m
fu

n
n
et

 

Økt likeverd i samhandling. Økt likeverd i samhandling.  

Figur 33 

Arbeidsgruppen kan ikke se at en per i dag har forutsetninger for å svare ut mandatets 

forventninger til plan for utvikling av nye arbeidsprosesser, logistikk og effektivisering, 

selv om det ganske opplagt ligger et gevinstpotensial her. Først når lokasjon er avklart 

vil dette være mulig å jobbe videre med. Arbeidsgruppen foreslår derfor at dette, samt 

håndtering av hvordan nye arbeidsprosessene vil påvirke pasientflyt, samarbeid mellom 

og arbeidsprosesser i alle de involverte avdelinger og klinikken for øvrig, ses nærmere 

på i en senere fase.   

 

Arbeidsgruppen har også foretatt en vurdering av fordeler/gevinster ved en eventuell 

innlemmelse av Lindesnes. 
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11. Opptaksområder – Eventuell innlemmelse av 
Lindesnes 

I dette kapittelet fremkommer arbeidsgruppens betraktninger knyttet til eventuelt endret 

opptaksområde. 

I henhold til mandatet bør utredningen også vurdere om opptaksområdet bør utvides noe 

slik at hele eller deler av Lindesnesregionen omfattes. Arbeidsgruppen forstår dette 

spørsmålet til primært å være avgrenset til DPS, da ABUP og ARA allerede har hele 

Agder som sitt opptaksområde, og dermed står fritt til å foreta endringer internt i den 

enkelte avdeling. Det er imidlertid gjort vurderinger knyttet til Lindesnes også for 

ABUP og ARA.   

Arbeidsgruppen har gjort seg noen betraktninger en eventuell innlemmelse av det som i 

dag er Lindesnes kommune, som i dag inngår som en del av opptaksområdet til DPS 

Strømme v/ poliklinikk Mandal. Framskrivingsrapporten fra Sykehusbygg inneholder 

på bakgrunn av dette tall med og uten Lindesnes kommune. Åseral kommune inngår 

også i opptaksområdet for DPS Strømme, og betjenes av poliklinikken i Mandal, men 

på grunn av sitt forholdsvis beskjedne innbyggertall er kommunen for enkelhetens skyld 

ikke inkludert i framskrivinger eller vurderinger.   

Lindesnes kommune har om lag 17000 mennesker over 18 år. I kommunen ligger også 

Agder fengsel avdeling Mandal, et høyrisikofengsel med plass til 100 innsatte fra hele 

landet, hvorav en stor andel har behov for spesialisthelsetjenester i løpet av sin 

soningstid. Både DPS Strømme v/ poliklinikk Mandal og ARA yter 

spesialisthelsetjenester inn i fengselet på fast basis. Siden utgangspunktet for 

framskrivingene er 2019, tar ikke disse opp i seg etableringen av Agder fengsel avdeling 

Mandal i 2020.  

Der Listerkommunene samlet sett vil ha en reduksjon etterfulgt av en utflating av 

innbyggertall, viser befolkningsframskrivingene et annet bilde når en supplerer tall for 

dagens opptaksområde med tall for Lindesnes kommune, som i framskrivingsperioden 

vil ha en vekst på 3 %.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Figur 34 
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DPS / PHV (Psykisk helsevern voksen) 

Poliklinikken i Mandal har felles enhetsleder med poliklinikken på DPS Strømme i 

Kristiansand, og yter polikliniske tjenester organisert i to team. Allmennteam og 

Rehabteam (rehabiliteringsteam). Poliklinikken har 14,6 årsverk i budsjett, og 12 

ansatte per i dag. Rekrutteringssituasjonen i Mandal vurderes til å være krevende 

innenfor alle yrkesgruppene, men særlig med tanke på spesialistene. 

Det er ikke etablert FACT-team i Lindesnes. Det er ca. 7 pasienter på tvang per nå, og 

totalt 70 pasienter i Rehabteamet per i dag. Opp mot 15 av disse vil tilfredsstille 

vurderingene for FACT slik de foreligger i dag.  

Poliklinikken i Mandal hadde 1723 konsultasjoner i perioden 1/1 - 31/3 2019, og 1579 

konsultasjoner i samme periode i 2022. Poliklinikken mottar opp mot 15 henvisninger 

per uke, og ligger nokså likt som andre DPS hva gjelder avslagsprosent. Det ble mottatt 

89 henvisninger i perioden 1/1 - 31/3 2019, og 88 henvisninger i samme periode i 2022. 

Tall for 2020 og 2021 er ikke tatt med grunnet pandemien.  

Konkrete resultater fra den årlige medarbeiderundersøkelsen ForBedring gjengis ikke 

her, men avdelingen beskriver et godt arbeidsmiljø og viser til gode resultater fra 

undersøkelsen (2021).  

Poliklinikken holder til i lokalene til gamle Mandal sykehus i Halseveien 5. SSHF leier 

lokalene av Lindesnes kommune, og er samlokalisert med ABUP og ARA, noe som fra 

DPS Strømme sin side vurderes som svært viktig. Det er ikke besluttet hvilke tjenester 

fra spesialisthelsetjenesten som eventuelt skal inn i Lindesnes helsehus.  

Poliklinikken samhandler med øvrige avdelinger i KPH og kommunehelsetjenesten. Sett 

opp mot opptaksområdet er poliklinikken av forholdsvis stor størrelse. Det beskrives et 

godt samarbeid med Lindesnes kommune. Det påpekes at kommunen ikke har 

døgnbemannede bofellesskap.  

Framskrivinger viser at Lindesnes kommune vil ha en befolkningsvekst på 3 % gjennom 

framskrivingsperioden. Til sammenlikning står Listerkommunene med unntak av 

Lyngdal overfor en befolkningsreduksjon i samme periode.  

Arbeidsgruppen har gjort en vurdering av fordeler og ulemper knyttet til en eventuell 

innlemmelse av Lindesnes i opptaksområdet for DPS Lister.  

 

Fordeler Ulemper 

 Større pasientgrunnlag 

 Større og mer robust fagmiljø 

 Større geografiske avstander 

 DPS Lister vil kunne ivareta flere 

pasienter uten at alle stillingsressurser 

som i dag er lokalisert til Mandal 

overføres. Dette kan gi høyere 

effektivitet ved dagens bemanning i 

Lister og øke kapasiteten totalt i 

KPH.  

 Overtakelse av oppgaver inn mot 

fengsel kan bli utfordrende, og er 

ikke noe DPS Lister har historisk 

kompetanse på. Her er det mulig å se 

på eventuelle risikoreduserende tiltak 

og vurdere annen type organisering 

av tjenesten. 
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 Døgnenheten vil kunne ivareta 12 

døgnplasser med dagens (2022) 

bemanning  

 En samorganisering av enheter fra to 

ulike avdelinger kan bli utfordrende, 

grunnet ulike tilbud, ulike kulturer 

mm.  

 Riktigere fordeling av pasienter i 

opptaksområdene 

 Utjevning mellom DPSene i Vestre 

del av Agder 

 Rekrutteringsutfordringer preger også 

spesialisthelsetjenesten i Lindesnes.  

 Ivaretar befolkningsvekst i Lindesnes, 

og tar hensyn til reduksjon av 

befolkning i Lister 

 

Figur 35 

Med dagens opptaksområder vil det på bakgrunn av befolkningsgrunnlaget mest 

sannsynlig være en restkapasitet også i fremtiden for eksempel når det gjelder utnyttelse 

av døgnplassene ved DPS Lister. En innlemmelse av Lindesnes kommune i 

opptaksområdet vil kunne utgjøre en stor forskjell med hensyn til å sikre god kapasitets- 

og ressursutnyttelse. En vil for eksempel kunne øke antall pasienter innlagt på døgn 

samtidig som at dagens bemanningsnivå beholdes.  

 

ABUP 

Spørsmålet om eventuelt endrede opptaksområder internt i ABUP må ses i sammenheng 

med en egen funksjonsutredning for ABUP. Denne prosessen har til hensikt å gjøre 

enhetene i ABUP mer likeverdige i størrelse og funksjon. For ABUP Lister sin del vil 

det kunne bety mye dersom grensene internt endres slik at flere årsverk knyttes til 

Lister.  

Fordeler Ulemper 

 Større pasientgrunnlag gir større 

fagmiljø som vil virke positivt inn på 

kvalitet og rekruttering av 

kompetanse 

 Større geografiske avstander 

 Vil kunne gi en god fordeling av 

pasienter i ABUPs opptaksområde 

vest i Agder, hvor enhetene i 

Kristiansand er veldig store i dag 

 Det vil være en omstilling for ansatte 

som er organisert til poliklinikken 

ved SSK om Lister overtar Lindesnes. 

Det vil også være en omstilling for 

samarbeidet mellom stedlige tjenester 

og ABUP. 

 Spesialiserte funksjoner som er lagt 

til SSK på grunn av størrelsen på 

fagmiljøene vil kunne legges ut i 

vestre del av Agder og bidra til større 

nærhet for pasientene 

 

 Ut fra befolkningsutviklingen vil det 

være gunstig å innlemme 

Lindesnesregionen i Lister 

opptaksområde. Dagens avstand vil 

 



Funksjonsutredning Lister   Side 57 av 65 
 

57 

 

kunne minimeres ut fra planer om ny 

vei. 

Figur 36 

TSB / ARA 

Lindesnes inngår allerede i opptaksområdet, slik at spørsmålet om eventuelt endrede 

opptaksområder for ARA sin del handler om hvordan ARA selv vurderer at 

tjenestetilbudet i vestre del av Agder bør se ut i fremtiden. ARA vil uavhengig av 

hvilket alternativ som velges øke opp innsatsen i vestligste del av Agder grunnet et 

historisk underforbruk av ARAs tjenester fra befolkningen i Lister. ARA har gjennom 

hele prosessen gitt uttrykk for at samlokalisering med DPS og ABUP er svært viktig for 

ARA, og at det er svært ønskelig å se den vestligste del av Agder i sammenheng med 

Lindesnesområdet av hensyn til å kunne videreutvikle gode tjenestetilbud inn i 

fremtiden. Dette vil være viktig for å kunne få ett mer robust samlet TSB fagmiljø som 

virker rekrutterende og fleksibel bruk av behandlere i regionen samlet. I dag bistår 

ansatte i Lindesnes i liten grad Lister. 

 

Anbefaling vedrørende vurdering av opptaksområder 

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.  

12. Funksjonsutredning Lister - Arbeidsgruppens 
anbefaling 

I dette kapitlet fremkommer arbeidsgruppens anbefaling, samt risikovurdering og 

ringvirkningsanalyse for det anbefalte tiltaket, samt et avsnitt knyttet til mål for det 

anbefalte tiltaket.  

12.1 Arbeidsgruppens anbefaling 

Arbeidsgruppen har konkludert med at alternativ 1 er det alternativet som oppnår høyest 

skår sett opp mot vurderingskriteriene. En samlokalisering av DPS Lister, ABUP Lister 

og ARA sin virksomhet i Lister vurderes ut fra 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. Anbefalingen 

inkluderer også en omorganisering av DPS Lister.  

 

Under fremstilles skårene som er gitt hvert vurderingskriterium for det enkelte 

alternativ. Skårene må forstås som et kvantitativt uttrykk for primært kvalitative 

forhold, og i praksis har de blitt benyttet som et verktøy for å kunne skille og rangere 

alternativene. Arbeidsgruppen har valgt å inkludere intervallskårene for de ulike 

alternativene. Dette for å synliggjøre at det har vært forskjeller i hvordan 

arbeidsgruppens medlemmer har skåret. Intervallene – for eksempel 16-33 poeng for 

nullalternativet – angir summen av den laveste skåren gitt av en enkeltperson i 

arbeidsgruppen, og tilsvarende når det gjelder den høyeste skåren.  
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Til tross for noe ulike syn innenfor hvert alternativ, er en samlet arbeidsgruppe enig om 

at det er Alternativ 1, samlokalisering av klinikkens virksomhet, som er anbefalt løsning 

å jobbe videre mot i neste fase av prosessen.  

 

 
Figur 37 

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, jf. arbeidsgruppens forslag til mandat for neste fase.   

12.2 Risikoanalyse av anbefalt løsning 

Arbeidsgruppen har gjort en risikovurdering av det anbefalte tiltaket (alternativ 1), og 

foreslår også mulig risikoreduserende tiltak, samt peker på faktorer som vil være viktige 

for å lykkes med anbefalt løsning. 

 

  Identifisering av 

risikopunkter ved 

anbefalt løsning 

  

Mulige risikoreduserende 

tiltak 

  

Suksessfaktorer  

  

P
a
si

en
t 

  

Kan risikere å ikke 

overholde taushetsplikt 

når tre avdelinger jobber 

sammen om mange av 

de samme pasienter.  

  

Legge til rette for refleksjoner 

og drøftinger rundt 

taushetsplikt og andre etiske 

problemstillinger som kan 

oppstå.  

Gjennom overføringsmøter og 

formell løsing fra 

taushetsplikten legge til rette 

for god samhandling i 

pasientbehandling hvor flere 

avdelinger er involvert. 

Utvikle gode 

pasientforløp. 

Utvikle en god kultur 

mellom ansatte både 

innad i egen avdeling 

og på tvers av 

avdelingene.  
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Kan risikere at pasienter 

som bor i kommunen 

hvor KPH er lokalisert 

får tettere og bedre 

oppfølging enn pasienter 

som bor i kommuner 

lenger fra avdelingene.  

Mindre fysisk nærhet til 

tilbudet for skoleelever i 

kommuner som i dag har 

nærhet til tjenesten – 

avhengig av fremtidens 

lokasjon.  

Etablere pasientforløp som 

ivaretar pasienten uavhengig 

av bokommune. Bruk av mer 

ambulant virksomhet og 

digitale tilbud.  

  

Organisere seg slik at 

det er en struktur som 

ivaretar det som en 

mister. 

Ambulerende 

virksomhet. 

Digital infrastruktur. 

Hensiktsmessig 

lokalisering. 

L
ed

el
se

 

  

Kan risikere uklarhet i 

roller når tre avdelinger / 

avdelingssjefer er på 

samme sted.  

Tydelige rolleavklaringer ved 

oppstart og underveis 

Være bevisst på egen 

avdelings ansvarsområder.  

 

Kan risikere at skillet 

mellom avdelingene 

utvannes.  

Kan risikere uenighet i 

prioriteringer mellom 

avdelingene. 

Avholde regelmessige møter 

på tvers av avdelingene for å 

avklare prioriteringer, 

ressursbruk, ønskede 

utviklingsområder mm.  

Etablere regelmessige 

møtepunkt og 

statusmøter mellom 

enhetsledere. Sikre en 

god kultur og et godt 

samarbeid på 

ledernivå mellom de 

tre enhetene.  

Kan risikere økt uro i 

organisasjonen på kort 

sikt i en omorganisering.  

Kan risikere krevende 

omstillingsprosess.  

Kan risikere at det vil 

være mer krevende å få 

til endringer i en større 

enhet. 

God og tidsavgrenset prosess 

med rask avklaring. 

  

Tettere samarbeid mellom 

enhetsledere kan gjøre 

omstillingsarbeidet lettere. 

God og tidsavgrenset 

prosess med rask 

avklaring.  

Godt samarbeid 

mellom enhetsledere 

  

Kan risikere mindre flyt 

og kontakt mellom 

ledelse og øvrige ansatte 

når enhetene blir større.  

Kan risikere lengre vei 

fra beslutning til 

gjennomføring. 

Leder/avdelingssjef mer 

tilstede når enhetene er 

samlokalisert  

Organisering i mindre team 

for å gi bedre flyt og kontakt 

  

Tilstedeværelse 

avdelingssjef 

 Organisering i team 
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K
u
n
n
sk

a
p

 

 

Kan risikere at særlig 

spesialister blir bedt om 

å bistå på områder hvor 

de ikke har sin 

spesialitet (på tvers av 

avdelingene). 

Kan risikere at økt 

fleksibilitet/økt bruk av 

ressurser på tvers av 

funksjoner innen den 

enkelte avdeling kan 

føre til mindre mulighet 

for å utvikle 

spisskompetanse for 

lege-

/psykologspesialister. 

Tett samarbeid mellom 

avdelinger samtidig som at 

ansvarsområder er klart 

adskilt. 

Økt fleksibilitet kan gi økt 

breddekompetanse og 

samtidig ivareta 

spisskompetanse hos 

spesialistene (leger og 

psykologer) dersom man 

lykkes med rekruttering. 

Økt mulighet for å utvikle 

både breddekompetanse og 

spesialkompetansekompetanse 

ved tettere samarbeid mellom 

avdelingene i KPH, for 

eksempel ved hospitering. 

Avklarte 

ansvarsområder 

Involvering 

Rekruttering 

Hensiktsmessig 

organisering 

Hospitering 

Kan risikere bortfall av 

kompetanse på kort sikt. 

Plan for å rekruttere og 

beholde 

Samlokalisering som tiltak i 

seg selv for å skape et 

rekrutterende fagmiljø på sikt. 

Plan for å rekruttere 

og beholde. 

Kan risikere å miste noe 

lokalkunnskap om 

samarbeidspartnere.  

Kan innebære risiko 

knyttet til deling av 

kunnskap mellom 

forvaltningsnivåene ved 

større avstander til 

samarbeidspartnere. 

  

Gode samarbeidsrutiner, 

koordinering og fagseminarer 

på tvers av 

forvaltningsnivåene og 

avdelingene.  

Videreutvikle 

samarbeidsstrukturer som gir 

lokalkunnskap om alle 

kommunene 

Hospitering 

Sikre god 

delingskultur. 

 

Etablere og 

videreutvikle 

hensiktsmessige 

samarbeidsstrukturer 

med 

samarbeidspartnere 

Kan miste nærhet til 

somatikk/ Økt avstand 

til somatisk sykehus 

avhengig av lokasjon.  

Ivareta et godt samarbeid med 

somatikk SSF. 

Delta i internundervisning 

somatikk.  

Etablere 

samarbeidsarenaer 

med somatikk og 

benytte aktuelle 

eksisterende arenaer.   
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In
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a
st

ru
kt

u
r 

 

Kan risikere at pasienter 

og ansatte får problemer 

med offentlig transport 

til aktuell lokasjon.  

For noen pasienter vil 

det bli økt avstand til 

behandlingssted. 

For noen pasienter og 

ansatte blir det økt 

avstand til KPHs 

lokasjon og økt avstand 

ved ambulerende 

tjenester. 

Økt avstand til noen 

samarbeidspartnere. 

  

Legge til rette for at 

informasjon om offentlig 

transport er lett tilgjengelig på 

avdelingen. Det må legges til 

rette for pasienttransport der 

det ikke finnes offentlig 

transportmiddel.  

Noen ansatte og pasienter vil 

også få kortere avstand.  

Ny E39 kan også gi redusert 

reisetid for noen til jobb. 

Digitale verktøy til bruk i 

pasientforløp og samarbeid 

Ambulante og digitale 

tjenester. 

Strukturert oppstart 

av samlokaliserte 

enheter med tydelige 

rolleavklaringer i 

forkant. Samtidig 

sikre god kultur for 

samarbeid slik at en 

hjelper der en kan.  

Transportmuligheter 

Digital infrastruktur 

Hensiktsmessig 

lokalisering 

  

Interne systemer, f.eks. 

merkantil støtte kan blir 

dratt i ulike retninger.  

Tydelig rolleavklaring og 

klare funksjonsbeskrivelser 

for merkantilt personell.  

Tydelig 

rolleavklaring og 

klare 

funksjonsbeskrivelser 

for merkantilt 

personell.  

A
n
n
et

 

 

Risiko for 

lokasjonskamp mellom 

kommunene i 

Listerregionen, hvor 

politiske hensyn går 

foran identifiserte 

faglige behov for 

klinikken.  

Tett involvering samt 

forløpende informasjon ut til 

aktuelle kommuner.  

Tydelig informasjon om 

behov, framskrivinger og 

kunnskapsgrunnlag som 

avgjørelsen bygger på.  

Et godt forhold til 

både politisk og adm. 

nivå i kommunene.  

Transparente 

prosesser 

Informasjonsdeling 

Helsehus Lindesnes – 

være med i to prosesser 

(TSB). 

Få avklart en av prosessene.  

Figur 38 
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12.3 Ringvirkninger av anbefalt løsning 

Arbeidsgruppen har vurdert ringvirkninger av alternativ 1 for interessentene, 

oppsummert i tabellen under.   

 

  Interessent Ringvirkninger for interessent 

A
rb

ei
d
st

a
ke

rs
id

en
 

Ansatte i DPS Lister, ARA og 

ABUP 

Direkte påvirkning av arbeidshverdagen. 

Øvrige avdelinger i KPH Tydeligere organisering av KPH i Lister samlet 

på ett sted. Hvis rekruttering lykkes blir det 

flere fagpersoner tilgjengelige i Lister.  

FTV/KTV/HVO Merarbeid i periode med planlegging og 

oppstart av samlokaliserte avdelinger, herunder 

gjennomføring av omstillingsprosesser.  

Plasstillitsvalgte og lokale 

verneombud (VO) 

Merarbeid i periode med planlegging og 

oppstart av samlokaliserte avdelinger, herunder 

gjennomføring av omstillingsprosesser.  

A
n
d
re

 d
el

er
 a

v 

S
S
H

F
 

 Somatikk SSF  

 Somatikk SSK  

 Prehospitale tjenester 

 Medisinsk serviceklinikk 

  

Tydeligere organisering av KPH i Lister samlet 

på ett sted. Hvis rekruttering lykkes blir det 

flere fagpersoner tilgjengelige i Lister. Vil 

avhenge av lokasjon. 

P
a
si

en
te

r 
o
g
 

p
å
rø

re
n
d
e 

  

Bruker- og 

pårørendeorganisasjoner  

  

Tydeligere organisering av KPH i Lister samlet 

på ett sted. Hvis rekruttering lykkes blir det 

flere fagpersoner tilgjengelige i Lister. Viktig 

stemme i konkret utformingsfase. 

K
o
m

m
u
n
er

 

  

 RS Lister / Helsenettverk 

Lister / Fagutvalg psyk. helse 

og rus. 

 Listerkommunene inkl. 

legevakt, samt Lund og 

Sokndal kommuner.  

 Fastleger og 

kommuneoverleger + 

PKOer 

(praksiskonsulentordningen) 

 NAV 

 Kan bli utfordret av én lokasjon, noen vil 

«miste» nærhet til enhet i dag. Politisk uro. 

 Kommuner som mister dagens enheter vil 

også miste arbeidsplasser. Tilsvarende vil 

kommune hvor samlokaliserte avdelinger 

plasseres vil få etablert nye arbeidsplasser 

 Tydeligere organisering av KPH i Lister 

samlet på ett sted. 

 Hvis rekruttering lykkes blir det flere 

fagpersoner tilgjengelige i Lister, muliggjør 

bedre samarbeid med fastleger m.m. 
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Lindesnes kommune Vil kunne bli berørt dersom endringer av 

opptaksområde. Tydeligere organisering av 

KPH i Lister samlet på ett sted. Vil kreve 

merarbeid i forberedelser og oppstart av større 

opptaksområde. Kan skape politisk uro. 

Ø
vr

ig
e
 

 Avtalespesialistene i Lister 

 Private spesialister uten 

avtale  

 Private 

barnevernsinstitusjoner 

 

Tydeligere organisering av KPH i Lister samlet 

på ett sted. Hvis rekruttering lykkes blir det 

flere fagpersoner tilgjengelige i Lister. 

Figur 39 

12.4 Mål for tiltakene som foreslås og mandat for neste fase 

Neste fase i arbeidet med organisering av KPH sin virksomhet i Listerregionen er å gå 

videre fra en Funksjonsutredning til Konseptfase, i tråd med føringer for transparente 

beslutningsprosesser i SSHF. Funksjonsutredningen skal ha dannet et godt grunnlag for 

denne fasen, og arbeidsgruppen skal i den forbindelse også foreslå innhold til mandat 

som skal ferdigstilles i konseptfasen.  

 

Arbeidsgruppen foreslår følgende innhold for mandat som skal utarbeides i 

konseptfasen:  

 

Hovedmål: Identifisere nødvendige tiltak som er nødvendige for å kunne samlokalisere 

KPH sin virksomhet i Listerregionen.  

 

Aktuelle delmål:  

o Nødvendige organisatoriske tiltak som må ligge til grunn ved en samlokalisering 

av de tre aktuelle avdelingene ARA, ABUP og DPS Lister. For DPS Lister må 

også organisatoriske tiltak nødvendige ved en reorganisering avklares. Herunder 

også milepælsplan for fremdrift fra vedtak om samlokalisering er fattet og frem 

til samlokalisering kan iverksettes.  

o Konsept for samlokalisert drift og lokasjon  

o Forhold knyttet til samhandling som må ligge til grunn ved en samlokalisering 

o Spørsmålet om endrede opptaksområder (ved innlemmelse av Lindesnes 

kommune) i nær sammenheng med andre prosesser i klinikken.   

o Bygningsmessige forhold som må ligge til grunn ved en samlokalisering, 

herunder lokasjon  

o Gevinster og øvrige økonomiske forhold som må ligge til grunn ved en 

samlokalisering.  

o Beskrivelse av ytterligere samarbeid og organisering av ARA og ABUP sine 

enheter i Lister og Lindesnes 



Funksjonsutredning Lister   Side 64 av 65 
 

64 

 

13. Refleksjoner knyttet til datakvalitet i rapporten 

Arbeidsgruppen har gjort noen refleksjoner knyttet til de dataene som ligger til grunn 

for arbeidet. Data kan sies å være av god kvalitet når de er relevante, korrekte og 

komplette.  

Arbeidsgruppen vurderer at dataene som ligger til grunn i hovedsak er av god kvalitet, 

men vil påpeke at det foreligger en grad av usikkerhet særlig knyttet til framskrivinger 

der tallene er små. Dette vil spesielt gjelde aktivitetstall for barn og unge innen 

utskrivninger/ liggedøgn. Sykehusbygg har veiledet arbeidsgruppen i tolkning og 

uttrekk av hovedpunkter av framskrivingsrapporten. Det vises til refleksjoner rundt 

framskrivinger gjort i kapittel 4 og for øvrig, og de utfordringene som påpekes ved 

framskrivingsmodellen, hvor år 2019 (før Covid-19) benyttes som utgangspunkt.  

Det var et ønske fra SSHF å benytte den nye nasjonale framskrivingsmodellen for 

psykisk helsevern og TSB i dette arbeidet, men denne er ennå ikke tatt i bruk. 

Sykehusbygg har i andre forbindelser sammenliknet resultater av gammel versus ny 

modell, hvor en faktor (intern effektivisering) er annerledes. Resultatene med og uten 

denne faktoren har da vært de samme.   

14. Oppsummering og avslutning 

Funksjonsutredning Lister er nå gjennomført etter en omfattende arbeidsprosess med et 

bredt spekter av aktiviteter beskrevet i denne rapporten. Arbeidsgruppen ønsker å takke 

alle som har kommet med innspill til arbeidet.  

 

Realisering av arbeidsgruppens anbefaling om en samlokalisering av klinikkens 

virksomhet i Lister vil kreve en ombygging eller eie/leie av nybygg/eksisterende bygg. 

Anbefalingen innebærer også at det gjennomføres nødvendige omorganiserings- og/eller 

omstillingsprosesser. Disse prosessene vil se ulike ut i de respektive avdelingene.  

  

Funksjonsutredningen plasserer seg i konteksten av en rekke tilsvarende saker i løpet av 

de om lag siste 20 år, hvor det er foretatt vesentlige endringer i både 

organisasjonsstruktur, bygg og lokasjoner innenfor det som i dag er Klinikk for psykisk 

helse – rus og avhengighetsbehandling. Innenfor DPSene er døgnenheten på Bjorbekk i 

Arendal (DPS Østre Agder) og på Strømme i Kristiansand (DPS Strømme) eksempler 

på at det er oppført nye bygg kombinert med organisasjonsendringer med tilhørende 

omstillingsprosesser enten som følge av virksomhetsoverdragelse eller -avvikling. Det 

er også bygd ny døgnenhet på Solvang i Kristiansand (DPS Solvang). Innenfor ABUP 

er det bygd nye poliklinikker både i Kristiansand og i Arendal, samt at ny 

Ungdomsklinikk skal stå ferdig i 2023 som en del av det nye psykiatribygget på Eg i 

Kristiansand. Også i ARA er det oppført nye bygg, blant annet nytt poliklinikkbygg i 

Kristiansand. Døgnenheten ved DPS Lister har over mange år vært uendret med hensyn 

til bygningsmessige fasiliteter. For deler av den polikliniske virksomheten i DPS Lister 

og ABUP Lister er det gjort noen bygningsmessige grep knyttet til fasilitetene i seg 

selv, felles bygg og synergier faglig og organisatorisk sett, uten at dette har hatt merkbar 

effekt på graden av samhandling og areal-/ressurs-/kapasitetsutnyttelse i de aktuelle 

enhetene.  
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Arbeidsgruppen har en klar felles forståelse av at det ikke er noen automatikk i at et nytt 

bygg i seg selv vil medføre at en oppnår de ønskede effektene av en samlokalisering. Et 

hensiktsmessig og realistisk utformet bygg i kombinasjon med en strukturert satsning på 

samarbeid, fagmiljø, ledelse og kultur vil være avgjørende for å kunne lykkes med 

videreutviklingen av bærekraftige, likeverdige og fortsatt forsvarlige 

spesialisthelsetjenester i innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling til befolkningen i Listerregionen.   

 

15. Vedlegg 

15.1 Vurderingskriterier 

15.2 Arbeidsgruppens mandat og styringssignaler gitt 
underveis i arbeidet 

15.3 Innspill til arbeidet – oversikt 

15.4 Framskrivningsrapport fra Sykehusbygg  

15.5 Rapport fra Multiconsult 

15.6 Arbeidsgruppens drøftinger 

 

  


