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Bakgrunn 
 
Av styringsdokumentet fra Helsedepartementet til Helse Vest RHF fremgår det at Helse Vest 
RHF for 2003 får kr 240.950.000 i tilskudd til styrking av psykisk helsevern (kap 743, post 
75). 
 
Tilskuddet er et ledd i Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006. 
 
Tilskuddet representerer en økning på 33,45 mill. kr fra 2002. 
 
Det fremlegges her forslag til fordeling og bruk av det økte tilskuddet. 
 
 
Kommentarer 
 
Helse Vest RHF fikk i 2002 følgende øremerkede tilskudd til psykisk helsevern: 
 

 Tilskudd til styrking av psyk. helsevern     kr 207 506 811 
 Behandlingstilbud for spiseforstyrrelser Haukeland sykehus kr     7 000 000 
 Kompetansesenter sikkerhetspsykiatri osv Helseregion Vest kr     5 859 000 
 Psykososialt team for flyktninger     kr     2 650 000 

 
For 2003 er behandlingstilbudet for spiseforstyrrelser i Helse Bergen HF forutsatt dekket av 
den generelle bevilgningen på 241 mill. kr. Kompetansesenteret for sikkerhetspsykiatri m.m. 
er overført til regionsykehustilskuddet, mens tilskuddet til psykososialt team for flyktninger 
fortsatt vil komme som eget tilskudd. 
 
Økningen i det generelle tilskuddet for 2003 skal også dekke pris- og lønnskompensasjon. 
 
Økningen må også dekke helårseffekt av tiltak igangsatt i 2002. Det forutsettes her at nye 
tiltak i 2002 hadde ca halvårseffekt. 
 
Det gir følgende regnestykke: 
 



 

Økning generelt tilskudd 2003:    33,45 mill. kr 
Pris- og lønnskompensasjon:      8,40 mill. kr 
Tilbud spiseforstyrrelser m/komp.:     7,30 mill. kr 
Helårseffekt tiltak igangsatt 2002 m/komp.:    4,90 mill. kr 
 
Gjenstår til nye tiltak i 2003:    12,85 mill. kr 
 
Disse midlene må nyttes til tiltak som bygger opp under målene i opptrappingsplanen. Helse 
Vest har en lav dekningsgrad innenfor barne- og ungdomspsykiatrien. En vesentlig del av 
tilskuddet bør således nyttes til styrking av barne- og ungdomspsykiatrien.  
 
En fordeling mellom helseforetakene bør være basert på utvikling i de enkelte områdene, 
andel av barne- og ungdomsbefolkningen som får tilbud, produktivitet osv. Foreløpig har vi 
imidlertid ikke gode nok og oppdaterte tall på helseforetaksnivå. 
 
Midlene foreslås i år på denne bakgrunn fordelt med utgangspunkt i befolkningstall i det 
primære opptaksområdet til helseforetakene og at det korrigeres noe for at private 
institusjoner også dekker tjenester i disse områdene. 
 
Det foreslås på den bakgrunn følgende fordeling: 
 
Foretak/institusjon Beløp i 

mill. kr 
Formål 

Helse Førde HF 1,50 Tiltak innen barne- og ungdomspsykiatrien og 
voksenpsyk. poliklinikk 

Helse Bergen HF 4,50 Tiltak innen barne- og ungdomspsykiatrien og 
voksenpsyk. poliklinikk 

Helse Fonna HF 2,27 Tiltak innen barne- og ungdomspsykiatrien og 
voksenpsyk. poliklinikk 

Helse Stavanger HF 3,80 Tiltak innen barne- og ungdomspsykiatrien og 
voksenpsyk. poliklinikk 

Betanien 0,61 Polikl. st. barne- og ungdomspsykiatrien 
Jæren DPS 0,17 1 polikl.st. voksenpsykiatrien (halvårseffekt) 
Sum 12,85  
 
Samlet har er det lagt inn en mindre økning av tilskuddet i 2003 enn i 2002. Dersom 
Regjeringen skal komme i mål med opptrappingsplanen slik Stortinget har forutsatt må det 
bety en dobling av tilskuddet i de tre siste årene i opptrappingsplanen. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Midler til nye tiltak i Opptrappingsplanen for psykisk helse i 2003 fordeles i samsvar med 
forslaget. 
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