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Bakgrunn 
 
I opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006 gis det et øremerket tilskudd til drift basert 
på objektive kriterier. 
 
For de tre fylkeskommunene var basis for de øremerkede tilskuddene i 2001 samlet 167,8 
mill. kr. Det var fordelt slik: 
 
 Total tildeling 2001 
Rogaland 66.368
Hordaland 79.152
Sogn og Fjordane 22.250
Sum Helse Vest 167.770
 
For 2002 er det lagt inn en økning på 39,7 mill. kr i tilskuddet til Helse Vest RHF til 207,5 
mill. kr. I tillegg gis det tilskudd til: 
 

 Behandlingstilbud – spiseforstyrrelser ved Haukeland sykehus: 7,000 mill. kr  
 Kompetansesenter i sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri: 5,859 mill. kr  
 Psykososial team for flyktninger på Vestlandet:   2,650 mill. kr  

 
Samlet tildeling for Helse Vest RHF er på 223 mill. kr. 
 
Saken her gjelder fordeling av økningen på 39,7 mill. kr. 
 
 
Kommentarer 
 
En stor del av økningen i 2002 vil gå til å dekke helårseffekt av tiltak som ble igangsatt i 
2001. På bakgrunn av tilbakemelding fra helseforetakene er følgende beløp lagt inn i budsjett 
for 2002 som helårseffekt av tiltak igangsatt i 2001: 
 
 
 
 



 Helårseffekt av tiltak 
igangsatt i 2001 

Helse Stavanger 5.041
Helse Fonna 1.836
Helse Bergen 14.410
Helse Stavanger 9.470
Private 4.271
Sum Helse Vest 35.028
 
De tre ekstratiltakene nevnt ovenfor inngår i budsjett for Helse Bergen. 
 
Ut fra denne oppstillingen er det kun kr.  4.709.000 til oppstart av nye tiltak i 2002.  
 
En fordeling av økningen i 2002 pr innbygger i helseforetakene (uavhengig av helårseffekt) 
ville gitt følgende fordeling: 
 
 Sum til foretakene i 

2002 
Helse Stavanger 11.324
Helse Fonna 7.079
Helse Bergen 14.959
Helse Førde 6.375
Sum 39.737
 
Dersom dette sammenholdes med hva som er fordelt til helårseffekt av tiltak igangsatt i 2001, 
kommer Helse Fonna og Helse Stavanger svakest ut. De resterende midlene bør således 
fordeles til tiltak i disse områdene, primært til styrking av barne- og ungdomspsykiatrien. 
 
 
Forslag til vedtak 
 
Adm. direktør får fullmakt til å fordele resterende midler til nye tiltak innen 
opptrappingsplanen for psykisk helse. 
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