
 

 
 
 

Høringsinnspill til utviklingsplan SØ 2022 – 2037 
 

 Det forventes en befolkningsvekst i SØs opptaksområde på 12 % frem til 2040 
 

 Det oppgis et anslag om at i gruppen 65 år og eldre vil andelen stå for 55 % av 
økningen 

 

 Det påpekes en forventning om at i denne gruppen vil det komme en økning 
av pasienter med psykiske og sammensatte lidelser 

 

 Framskrivningen viser at det er behov for økt døgnkapasitet til de alvorligste 
syke innen PHV, samtidig konkluderes det med at SØ ikke har behov for en 
økning av antall døgnplasser for voksne (den gruppen som forventes å øke 
mest i SØs opptaksområde) 

 

 Det planlegges en nedskalering i perioden 2020-2040 fra dagens 216 senger 
til 178 senger i 2040 i PHV, en nedskalering på 38 senger 

 

 Siden innflyttingen på Kalnes har man tilnærmet hatt et konstant trykk på 
psykiatrisk avdeling. Ved DPS-ene har man ofte hatt ledige senger, men 
grunnet pasientens sykdomsbilde har behovet for omsorgsnivå på lukket 
avdeling ført til at man ikke har kunnet overflytte pasienten til DPS, det vil si at   
døgnkapasiteten ved akuttpostene er for lav. Kapasitetsutfordringene har vært 
gjennomgående i alle samarbeidsmøter mellom ledelse og tillitsvalgte. Man 
har iverksatt ad hoc-løsninger jevnlig, og nå i 2022 er behovet for 
sengekapasitet så høyt at man til tider har et belegg i PHV Kalnes på opp imot 
120 %. For hele 2021 hadde man på psyk.avdeling Kalnes kun 3 uker som 
møtte ønsket beleggsprosent (85 %). Med disse kjente faktorene, samtidig 
som man leser utviklingsplanen som omhandler nedskalering; ALLE 
indikatorer peker på et ØKT behov av døgnplasser, tvert imot det som er 
beskrevet i utviklingsplanen. 

 

 Med de rekrutteringsutfordringene i PHV knyttet til behandlere og kvalifisert 
personell så er det vanskelig å se for seg disse planene, samtidig som man 
opplever en konstant strøm av behandlingstrengende pasienter på 
døgnsenger.  

 

 Det konkluderes med at det er et behov for å øke døgnplasser for barn og 
unge fremover samtidig planlegges det en nedskalering av døgnplasser fra 13 
sengeplasser i 2020 til 11 senger i 2040… Dette er totalt selvmotsigende 
 

 
 
 



 I lys av undertegnedes mening om kapasitet og nedskalering vil også behovet 
for relevans kompetanse være prekært. Skal SØ være rustet til å ivareta 
oppdragsdokumentet fra HOD, er man nødt til å jobbe målrettet for tilstrekkelig 
døgnkapasitet, rekruttering og bevaring av personell. 
 

 Per i dag anslås SØ å ha 13 døgnplasser for lite i PHV. I perioden 2020-2021 
ble et antall av 2200 døgnopphold plassert i samtalerom, behandlingsrom og 
garderober som ble omdisponert til overnattingsrom i psykiatrisk avdeling i 
mangel av ordinære døgnplasser. 
 
 

Undertegnede ser ingen konkrete tiltak i utviklingsplanen. Jeg sitter igjen enda mer 
bekymret på vegne av nåværende og fremtidige pasienter i SØs opptaksområde med 
behov for behandling av/for psykiske lidelser basert på denne utviklingsplanen. 
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