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Dette strategidokumentet skal være førende for Solli DPS sine valg de neste fire årene. Strategien tar 

utgangspunktet i DPSets mange styrker, men også områder som kan representere utfordringer for oss i 

årene som kommer. Dokumentet skal være en veiviser for utviklingen i den kommende perioden, og de 

satsningsområdene som er satt ut her skal være styrende for de valg og prioriteringer som skal gjøres 

fremover. Strategien er forankret i Sollis styre, mens handlingsplanene som beskriver de konkrete 

tiltakene vi må gjøre for å nå disse målene, skal utarbeides i samarbeid med ansatte og deres ledere. 

Strategien er basert på DPSet sitt verdidokument, og disse er gjengitt kort innledningsvis. Deretter 

følger enkel analyse over det som vurderes å være DPSets ressurser og utfordringer i dag. Videre er 

planene delt inn i en overordnet målsetning som omhandler grunnlaget for vår virksomhet, nemlig at 

pasientene som kommer til Solli DPS skal være trygge på at de får god behandling. Deretter følger 

fem strategiske mål som skal bidra til at vi kan oppnå vårt overordnede mål også på lang sikt, 

gjennom å sikre at Solli DPS videreutvikler vår spisskompetanse og særskilt fortrinn slik at vi vil være 

et foretrukket DPS nå og i fremtiden.  

Hele planen er forankret i helsevesenets fire hovedarbeidsområder, som er listet under. Disse 

områdene, sammen med våre verdier danner bakgrunnen for den analysen som er gjort av DPSet og 

de målene som er satt for perioden.  

 

 

 

 

Utvikling av strategiplanen: 

Utviklingen av denne strategiplanen er blitt gjennomført av en gruppe bestående av direktør Inger-Johanne Haukedal 

sammen med spesialrådgiver Torill Bakke, medisinskfaglig rådgiver Åsa Rekdal og fag- og forskningssjef Anders Hovland. 

Anders Hovland har ledet arbeidet, og stått for den praktiske utviklingen av planen.  

I arbeidet med å utvikle planen ble først et utkast forelagt Sollis styre for tilbakemeldinger. På bakgrunn av disse 

tilbakemeldingene, ble utkastet revidert, og presentert på en strategidag for hele DPSet. Det ble her bedt om innspill til 

strategien og momenter for å nå målene i strategien, og disse tilbakemeldingene ble utgangspunktet for den versjonen av 

strategien som nå foreligger. Målet er at denne planen, og prosessen frem til den skal bidra til at vi når vårt overordnede 

mål om pasientene som kommer til Solli DPS skal være trygge på at de får god behandling, både på kort og lang sikt. 

  

Våre 
hovedarbeids-
områder: 

Pasientbehandling og diagnostikk 

Utdanning av helsepersonell 

Forskning og utvikling 

Opplæring av pasienter og pårørende 
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SOLLIS VERDIER 

I vårt verdi-dokument sier vi tydelig at for å hjelpe best mulig er det viktig at arbeidet vårt er 

forankret i våre grunnverdier. Det er derfor avgjørende at våre strategiske satsninger og føringer er 

forankret i våre verdier. Disse verdiene er: 

 

Egenverdi 

Med egenverdi mener vi at man verdsetter seg selv, og har 

respekt for det man selv står for. Dette er grunnlaget for den 

respekt vi viser våre medmennesker. Vi har som mål å være en 

organisasjon med høy egenverdi der vi viser åpenhet, tillit, 

trygghet og tar ansvar. Et menneske har sin verdi i kraft av å 

være menneske.  

 Tillit  

Med tillit mener vi menneskets opplevelse av at andres omtanke, 

ærlighet og faglige kunnskap er til å stole på. Solli DPS har som 

mål at pasienter, pårørende og samarbeidspartnere skal få tillit 

til oss. Dette gjelder også mellom kollegaer, enheter, 

profesjoner, ledelse og ansatte. Vi skal ha tillit til menneskets 

iboende ressurser og opplevelse av egen situasjon. God dialog, 

anerkjennelse og felles verdier skaper tillit. Tillit skaper vekst.  

 

Kunnskap 

Med kunnskap mener vi bevisst forståelse av noe, og muligheten 

til å bruke den i en bestemt hensikt. Vi har som mål å ta faglige 

avgjørelser basert på forskningsbasert kunnskap, 

erfaringsbasert kunnskap i tillegg til brukerkunnskap og 

brukermedvirkning. Å vite når man vet noe og å vite når man 

ikke vet noe - det er kunnskap.  

 

Rettferdighet 

Med kunnskap mener vi bevisst forståelse av noe, og 

muligheten til å bruke den i en bestemt hensikt. Vi har som mål 

å ta faglige avgjørelser basert på forskningsbasert kunnskap, 

erfaringsbasert kunnskap i tillegg til brukerkunnskap og 

brukermedvirkning. Å vite når man vet noe og å vite når man 

ikke vet noe - det er kunnskap.  
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RESSURSER OG UTFORDRINGER 

Nedenfor er en sammenfatning av en analyse over de ressursene DPSet innehar som vil være viktige 

for å nå målsetningene vi har satt oss på de ulike områdene. Vi har også vurderte ulike utfordringer, 

interne og eksterne, som er vektlagt i de målene som er satt, og som også vil være viktige å vurdere i 

utarbeidelse av handlingsplanene som skal følge denne strategien. 

 

 

 

Som det fremgår, er mange av våre styrker knyttet til de satsningene som er gjort over lang tid, både i 

form av etablering av samarbeid, satsning på utdanning og kompetanse og etablering av infrastruktur. 

Utfordringene er i all hovedsak områder vi må tilpasses oss på, eller forhold ved vår virksomhet der vi 

ikke får benyttet kapasiteten vår eller kompetansen på god nok måte.  

  

Pasientbehandling 
og diagnostikk 

Ressurser: 

Høy kompetanse blant 
behandlingspersonell 

Gode og fremtidsrettede 
lokaler 

God 
forskningskompetanse 

Gode kurslokaler 

Satsning på eldre 

Utfordringer: 

Ressursprofil 

Faglig konsensus 

Aldrende populasjon 

Stor pasient-
tilstrømning 

Mangler elektronisk 
forløpsstøtte 

Konkurranseutsetting 

Pakkeforløp 

Utdanning 

Ressurser: 

God intern 
undervisnings- 
kompetanse 

Veilederkompetanse 
på flere områder 

Utdanningsløp for 
studenter og 
helsepersonell 

 

 

Utfordringer: 

Kontor- og veilednings-
kompetanse til studenter 

Sykepleierutdanning 
ikke tilpasset poliklinikk 

Videreutdanning er 
kostbart 

Kompetansen utnyttes 
ikke 

Produksjonskravet 

 

 

Forskning og 
utvikling 

Ressurser: 

God forskningsk-
ompetanse på flere 
profesjoner 

Erfaring med kliniske 
studier 

Bibliotektjenester 

Universitetssamarbeid 

Utfordringer: 

Økonomiske krav 

Produksjonskravet 

Forventningene til 
forskning i DPS intent 
og eksternt 

 

 

Opplæring av 
pasienter og 
pårørende 

Ressurser: 

Samarbeid med 
Lærings- og 
mestringssenteret 

Flere og dyktige 
brukerrepresentanter 

Erfaren og dyktig 
erfaringskonsulent 

 

Utfordringer: 

Dette området har i 
liten grad blitt 
systematisk arbeidet 
med så langt 
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MÅLSETNINGER: 

Målsetningene for perioden er forankret i en hovedmålsetning, samt fem strategiske mål som er 

konkrete satsninger for den aktuelle perioden. Disse er forankret i styrets bestilling, sentrale 

oppdragsdokument, etablerte langsiktige satsninger og DPSets verdier. Disse målsetningene er: 

 

Overordnet målsetning:  

Pasientene som kommer til Soll i DPS skal være trygge på a t de får god 

behandling 

God pasientbehandling er grunnlaget for vår virksomhet. Det er en målsetning at tilbudet her 

innebærer en god og trygg behandling, og dette arbeidet skal videreutvikles i den kommende 

perioden. Med god pasientbehandling mener vi: 

 

 

 

 

•Dokumentert effektiv 

•Samvalgt 

•På riktig nivå 

•Til riktig tid 

Riktig behandling Riktig behandling 

•God risikokontroll: Kvalitetssikret forløp og effekt 

• Informasjon og tilbakemelding til og fra pasient 

•Kompetanse hos personell 

•Deltakelse i behandling av pasient og pårørende 

•God relasjon mellom behandler og pasient 

Trygg behandling Trygg behandling 

•Tar hensyn til pasientens totale behov 

•Har kontinuitet og inngår i et forløp 

•Har en plan for behandlingen 

• Inngår i et samarbeid både innad og utad 

• Involverer pårørende 

Helhetlig behandling Helhetlig behandling 

•Har fokus på ressurser 

•Skal bidra til å utvikle pasientens ferdigheter 

•Skal bidra til bedre mestring av symptomer 

•Skal bedre pasientens funksjon 

Skal gi mestring og 
livskvalitet 

Skal gi mestring og 
livskvalitet 
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Satsning:  

For at pasientene som kommer ti l  Sol l i  DPS skal være trygge på at de får god 

behandl ing, skal vi i  perioden 2019 – 2022 gjøre følgende satsninger:  

 

 

 

  

Samarbeid 

 

• Videreføre satsningen på sømløst samarbeid mellom avdelingene på DPSet 

• Styrke samarbeidet mot våre samarbeidspartnere i kommunen 

• Sikre et fortsatt godt samarbeid med psykiatrisk klinikk 

 

Pårørende 

 

• Styrke arbeidet for pårørende gjennom å utvikle gode opplæringstilbud 

• Satse videre på god involvering av pårørende i behandlingen 

• Videreutvikle arbeidet for barn som pårørende 

 

Behandling 

 

• Systematisere og etablere et sammenhengende og kunnskapsbasert tilbud for 
pasienter med traumelidelser 

• Etablere elektroniske verktøy for evaluering, tilbakemelding og koordinering av 
pasientforløp 

• Fortsette satsningen for å videreutvikle et tilrettelagt og kunnskapsbasert tilbud for 
pasienter med store og sammensatte behov 
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Strategiske mål for perioden 

1.  Solli DPS skal være foretrukket DPS på behandling av eldre med psykiske 

lidelser 

 

DPSet startet i 2014 en satsning på å videreutvikle behandlingstilbudet, og behandlingstilgangen for 

eldre pasienter. Denne satsningen ønskes videreført og videreutviklet for å bidra til at dette utgjør en 

del av vår sentrale faglige posisjon som foretak. 

 

 

  

Satsning:  

For at Soll i  DPS skal være foretrukket DPS på behandling av eldre med psykiske 

l idelser, skal vi i  perioden 2019 – 2022 gjøre følgende satsninger:  

 

 

Bakgrunn Denne pasientgruppen har ikke hatt tilfredsstillende tilgang til 
psykisk helsetjenestetilbud i spesialisthelsetjenesten. Dette er ikke i 
tråd med DPSets verdier 

Dette er en voksende pasientpopulasjon, jamfør tegionale og 
nasjonale projeksjoner for økning i behandlingsbehov innenfor 
våre helsetjenester 

Strategisk beslutning av direktør og styret 

Forskning og formidling 

 

• Gjennomføre pågående behandlingsstudie på eldre med generalisert angstlidelse 

• Formidle, presentere og publisere vårt arbeid og kompetanse på dette området 

 

Spisskompetanse 

 

• Utvikle spisskompetanse på utredning og vurdering av eldre pasienter med psykiske 
lidelser 

• Utvikle tilrettelagte tilbud for denne pasientgruppen 

• Samarbeide med førstelinje og sykehjem for å sikre nødvendig forebygging av  
isolasjon og ensomhet for disse pasientene 
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2.  Solli DPS skal være foretrukket DPS på behandling av angstlidelser  

 

Solli DPS har gjennom lang tid opparbeidet seg kompetanse og utviklet behandling for pasienter med 

angst, og det er en målsetning å videreføre denne satsningen for å sikre vår posisjon som attraktivt 

behandlingssted. 

 

 

Satsning:  

For at Soll i  DPS skal være foretrukket DPS på behandling av angstl idelser, skal v i i  

perioden 2019 – 2022 gjøre følgende satsninger:  

 

 

Bakgrunn DPSet er nå i ferd med å gjennomføre vår andre randomiserte 
kliniske studie på behandling av angstlidelse 

DPSet har forskningsbasert kompetanse på behandling av 
angstlidelser 

DPSet har flere utdanningskandidater ansatt med intern og ekstern 
finansiering tilknyttet våre forskningssatsninger på dette området 

Vi har flere dokumenterte behandlingstilnærminger for disse 
pasientene: Kognitiv atferdsterapi, metakognitiv terapi, 
mindfulnessbasert kognitiv terapi og tilrettelagt fysisk trening 

DPSet har tilknyttet seg med nasjonal og internasjonal kompetanse 
på behandling av angstlidelser 

Pakkeforløp 

 

• Utvikle pakkeforløp for unge med angstlidelser for rask tilgang 

• Utvikle pakkeforløp for eldre med angstlidelser 

 

Lavterskel og forebygging 

 

• Systematisere bruken av internettbehandling (eMeistring) 

• Samarbeide med kommunene om felles kompetanseutveksling 

Forskning 

 

• Gjennomføre forsknings på behandling av angstlidelser 
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3.  En sterk innovasjonskultur  skal være et av Soll i DPS si t t for trinn 

 

Solli DPS skal arbeide for å sikre at initiativ og innovasjon i alle ledd av organisasjonen kan bidra 

til at vi fortsetter å utvikle oss til beste for pasientene og organisasjonen. 

 

 

 

Satsning:  

For å sikre at en sterk innovasjonskul tur skal være et av våre fortrinn , skal v i i  

perioden 2019 – 2022 gjøre følgende satsninger:  

 

 

 

 

 

  

Bakgrunn DPSet har en stor faglig tyngde med mange ansatte med høyt 
kompetansenivå og erfaring 

DPSet har på flere områder opparbeidet seg særskilt god 
kompetanse og har også veilederkompetanse på de fleste kliniske 
fagområder 

Utfordringer merkes best tett på praksis, og konkrete forslag til 
løsninger kan også gjerne finnes her  

Årlig forum 

 

• Gjennomføre årlig samling for drøfting av ny idéer og tanker for forbedring og 
utvikling 

 

Ressurser og fokus 

 

• Det skal etableres en stipendordning for å utvikle forslag til innovasjon og utvikling 
av klinikk og prosedyrer 

• DPSet skal arbeide videre for å fremme gode idéer og initiativ i alle våre 
møtepunkt og fora 
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4.  Fysisk trening skal være en viktig  del av behandlingen ved Solli  DPS 

 

Fysisk trening skal kunne tilbys eller inngå som del av pasientenes behandling på DPSet. Dette har 

vært et langvarig satsningsområde hvor vi har bygget opp og utviklet vår kompetanse, og det å 

videreutvikle dette tilbudet skal være en del av satsningen for den kommende perioden. 

 

 

 

Satsning:  

For å sikre at fysisk trening skal være en viktig del av behandl ingen ved Soll i  DPS , 

skal vi i  perioden 2019 – 2022 gjøre følgende satsninger:  

 

 

Bakgrunn Fysisk trening er et effektfult tilbud på tvers av lidelser og tilstander 

Fysisk trening er sentralt i et helhetlig tilbud og salutogenese 

Fysisk trening er en viktig del av tilbudet for å ivareta pasientenes 
fysiske helse 

Fysisk trening er en sentral del av vår tradisjon og kompetanse 

DPSets tilbud og lokaliteter er gjennom lang tid utviklet for å kunne 
gi gode tilbud på dette området 

DPSet har god kompetanse på dette området 

Kompetanse 

 

• Sikre utvikling og ivaretakelse av vår fagkompetanse på dette området 

• Utvikle kunnskapsbaserte tilbud som kan bidra til samfunnsdeltakelse og mestring 

• Kunne tilrettelegge for bruk av fysisk aktivitet og trening for alle pasienter der dette 
er indisert 

 

Informasjon 

 

• Rutinemessig innhente informasjon om fysisk aktivitet og trening for aktuelle 
pasientgrupper som del av primærjournal for å kunne ivareta fysiske helse 

• Formidle informasjon og veiledning til primærkontakter og behandlere for bruk av 
fysisk aktivitet og trening der dette er indisert 
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5.  Forskning og utvikling skal for tsette å være et  av Solli DPS sine for trinn 

 

Satsning på forsknings- og utviklingsarbeid skal være en del av DPSets strategiske satsning for 

perioden. Dette en klar bestilling fra styret, og en videreføring av en langsiktig satsning som skal 

sikre vår posisjon som helseforetak. 

 

 

 

Satsning:  

For å sikre at forskning og utvik l ing skal fortsette å være et av Soll i  DPS sine 

fortrinn, skal vi i  perioden 2019 – 2022 gjøre følgende satsninger:  

 

 

Bakgrunn Forsknings- og utviklingsarbeid bidrar til å sikre et høyt nivå på 
pasientbehandlingen 

DPSets pågående forskningsprosjekt gir oss mulighet til å kunne tilby 
pasientene våre deltakelse i behandlingsstudier 

Pågående forsknings- og utviklingsarbeid er en ressurs i rekruttering 
av fagpersoner og tilbud av utdanningsløp for flere profesjoner 

DSPet har over lang til utviklet god kompetanse på utvikling, 
implementering og gjennomføring av forsknings- og utviklingsprosjekt 

Ressurser 

 

• Sikre tilstrekkelige ressurser til etablering, gjennomføring og fullføring av de 
forskningsprosjektene DPSet velger å satse på 

• Legge til rette for bruk av ny teknologi for innovativ og ressurseffektiv forskning 

• Prioritere å legge til rette for utnytting av muligheter for forskning der dette utløser 
synergi-effekt mellom etablering av behandling og utvikling av forskningsprosjekt 

 

Tverrfaglighet 

 

• Etablere LIS-løp som er tilrettelagt for forskning ved DPSet 

• Legge aktivt til rette for at deltakelse i og gjennomføring av forskningsprosjekt er 
tilgjengelig på tvers av profesjonene ved DPSet 
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