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STYRESAK 122-2003/3  ETABLERING AV REGIONALT SENTER FOR 
BEHANDLING AV ALVORLIGE 
SPISEFORSTYRRELSER I HELSE NORD 

 Sakspapirene ble ettersendt. 
 

Møtedato: 11. november 2003 

 
Formål / sammendrag 
Styret vedtok i desember 2002 opprettelse av ett regionalt senter for behandling av mennesker 
med alvorlige spiseforstyrrelser i Helse Nord med den faglige overordnede ledelsen lagt til 
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Enhet for barn og unge lokaliseres til UNN. 
Enheten for voksne vurderes i fremtiden lagt til Nordlandssykehuset HF, faglig underlagt 
regionsenteret. Styret i RHF skulle i løpet av 2003 ta stilling til ressursbehovet for videre 
oppbygging og drift fra og med 2004. Dette omfatter også tilbudet til voksne.  Det foreligger 
nå følgende dokumentasjon i saken: 
 
• tilbudet til barn/unge ved UNN er utredet med hensyn til investering og drift. 
• tilbudet til voksne er utredet gjennom egen rapport og foreslås av arbeidsgruppen lagt til 

NLSH som eget regionalt senter 
• de økonomiske konsekvenser av etableringene er slik at dette ikke kan håndteres som 

investeringer nå og må enten utsettes eller føre til omprioriteringer i forhold til andre tiltak 
• Helse Nord RHF vil, fra 1. januar 2004, overta ansvaret for oppfølging og behandling av 

pasienter som fortsatt har tilbud i utlandet og de pasienter som nyhenvises for behandling, 
og dette må ivaretaes  

 
Styret inviteres, på bakgrunn av innholdet i ovennevnte utredninger, til en foreløpig diskusjon 
om rammer for prosjektene og de forutsetninger som må ivaretaes.  I tillegg må den mer 
kortsiktige ivaretakelse av behovene for disse pasientgruppene drøftes på bakgrunn av at 
Helse Nord overtar dette ansvaret pr. 1. januar 2004. Saken tas opp til ny behandling i styret i 
Helse Nord 28.01.03. 
 
 
 



 
 
UTREDNING 
 
Bakgrunn 
Helsedepartementet har i Styringsdokument for 2002 pålagt Helse Nord RHF å styrke 
behandlingstilbudet til mennesker med alvorlige spiseforstyrrelser. Det skal skje ved bl.a. å 
følge opp tiltakene i Strategiplan mot spiseforstyrrelser fra Sosial- og helsedepartementet i 
2000. I 2001 ble det etablert et eget prosjekt for pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser i 
Rikstrygdeverkets BUAS - Prosjekt behandling i utlandet av pasienter med alvorlige 
spiseforstyrrelser. Helse Nord har deltatt i prosjektet, og ca 25 % av pasientene har vært 
henvist fra vår region. 
 
Styret i Helse Nord RHF fattet i sak 104/2002 følgende vedtak: 
  
1. Styret i Helse Nord RHF erkjenner behovet for etablering av et regionalt, høyspesialisert 

behandlingstilbud for pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser. 
 
2. Styret vedtar opprettelsen av et regionsenter med behandlingstilbud for mennesker med 

alvorlige spiseforstyrrelser. Den overordnede faglige ledelsen legges til Universitets-
sykehuset i Nord-Norge HF. På sikt skal det gis tilbud til både barn og unge under 18 år, 
samt til voksne. 

 
3. Enheten for barn og unge legges til UNN. Pga. den aktuelle ressurssituasjonen, samt 

usikkerhet rundt kapasitetsbehov i en høyspesialisert enhet, legges det i første omgang til 
rette for 6 plasser. 

 
4. Enhet for voksne vurderes i fremtiden lagt til Nordlandssykehuset HF, faglig underlagt 

regionsenteret. 
 
5. I løpet av 2003 tas det stilling til ressursbehovet for videre oppbygging og drift fra og 

med 2004, som også inkluderer tilbud for voksne. Dette bør inkludere vurdering av 
ressursbehov for hele kjeden som behandler denne pasientgruppen. 

 
På bakgrunn av vedtaket i saken har UNN utredet den videre utvikling av det regionale 
tilbudet til barn og unge under 18 år. Rapporten redegjør for økonomiske forutsetninger for å 
igangsette et tilbud for henholdsvis 6 og 10 døgnplasser, samt virksomhetsbeskrivelse. Det er 
laget budsjettforslag med beregning av årskostnad og driftskostnader. UNN ble tilført 5 mill 
kroner for 2003.  
 
Sommeren 2003 etablerte Helse Nord RHF en arbeidsgruppe som fikk i mandat å utrede 
fremtidig regionalt tilbud til voksne med alvorlige spiseforstyrrelser, herunder organisering, 
ledelse, personell, kompetanse og ressursbehov. Arbeidsgruppen har lagt fram utredningen, 
og denne er lagt til grunn i vurderingen av den fremtidige organiseringen. 
 
Her redegjøres først for BUAS-prosjektet, og konsekvenser for Helse Nord RHF fra 1. januar 
2004 når prosjektet opphører. Deretter redegjøres for videre utvikling av regionalt tilbudet til 
barn og unge og voksne, herunder lokalisering, organisering, omfang og faglig innhold, samt 
økonomiske konsekvenser. Dette som grunnlag for en foreløpig drøfting i styret av det totale 
sakskompleks. 
 



 
 
BUAS – Prosjektet: Behandling i utlandet av pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser.  
I 2001 ble det etablert et eget nasjonalt prosjekt for pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser i 
Rikstrygdeverkets Prosjekt BUAS (Utenlandsmilliarden). For pasienter med spisefor-
styrrelser ble det via særskilt behandling i Stortinget gitt anledning til å sende norske pasienter 
til behandling i utlandet. Hovedmålet med bevilgningen var å øke behandlingskapasiteten og 
redusere ventetiden for utsatte pasientgrupper. 
 
Fra Helse Nord har det vært i alt 28 pasienter henvist til dette prosjektet. 17 pasienter har fått 
tilbud, hvorav 10 fortsatt er under behandling. Disse er i England og i Sverige. 2 av 
pasientene er under 18 år, og har kontakt med BUPA ved NLSH. Disse vil være aktuelle å 
henvise videre til Regionalt senter for barn og unge ved UNN. 
 
Prosjekt BUAS ivaretar forpliktelsene for behandlingen ut 2003. Det betyr at Helse Nord 
RHF vil ha det videre ansvaret for oppfølging og behandling av disse pasientene fra og med 
2004. Dette vil påvirkes bl.a., av utvidede pasientrettigheter etc.   
 
Kostnadene ved behandling i utlandet er store. Det foreligger ikke eget regnskap for de 
pasienter som tilhører Helse Nord RHF, men Rikstrygdeverket opplyser at kostnadene er 
beregnet til 100 000 svenske kroner for et opphold på 13 dager med reise for en pasient. Hver 
pasient har 4-6 opphold i løpet av et år. For 1 pasienter utgjør dette en kostnad på ca 600 000 
svenske kroner pr år, og for 12 pasienter vil det være ca 7.2 mill svenske kroner pr år.  
 
Regionalt tilbud til behandling av denne pasientgruppen er ennå ikke etablert. I en 
overgangsperiode må pasientene tilbys behandling enten innenfor det eksisterende 
allmennpsykiatriske tilbudet i spesialisthelsetjenesten, privat eller i utlandet. Verken UNN 
eller NLSH har kapasitet innenfor de rammer og ressurser som de i dag har til rådighet. 
Dersom det skal gis tilbud innen eksisterende tjeneste, vil det føre til at kapasiteten må 
reduseres i forhold til andre pasientgrupper. For pasienter med rett til nødvendig helsehjelp, 
betyr det at de må søke behandling utenfor regionen, dersom dette ikke kan løses internt. Det 
foreslås derfor at UNN og NLSH tilføres midler fra 2004 for å ivareta dette ansvaret.  
 
Regionalt senter for behandling av mennesker med alvorlige spiseforstyrrelser – tilbudet 
til barn og unge. 
UNN har etter styrevedtaket utredet den videre utvikling av det regionale tilbudet til barn og 
unge under 18 år.  Utredningen redegjør for byggekostnader og driftskostnader av enhet for 
henholdsvis 6 og 10 døgnplasser, samt skolebygg. Videre er det utarbeidet romprogram og 
faglig profil for virksomheten. Enheten har sin organisatoriske tilhørighet i Barne- og 
ungdomsklinikken (BUK) ved UNN. Enheten knyttes til den delen av BUK som omfatter 
døgnavdelinger innen barne- og ungdomspsykiatri (Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA)). 
Det er ikke ledige arealer i tilknytning til døgnvirksomheten, slik at det må evt. bygges nye 
lokaler.  
 
Fremlagte romprogram foreslår 1551 m2, noe som innebærer 258 m2 pr plass. Mal pr 
døgnplass innen Opptrappingsplan for psykisk helse, hvor det beregnes 130 m2 pr plass ved 
utbygging av Distriktspsykiatriske sentra (DPS). Da er døgntilbud, poliklinikk og 
dagbehandlingstilbud er inkludert. Utbygging av kun døgnavdelinger har en mal på 85 m2 pr 
plass. 
 
UNN har ikke tilfredsstillende skolebygg i BUK. I utredningen foreslås derfor at nytt 
skolebygg også skal ivareta behovet for elevplasser for de øvrige døgnavdelingene. Til 
sammen er det behov for 21 skoleplasser. Det vurderes som lite sannsynlig at denne 
pasientgruppen vil kunne integreres i ordinær skole.  



 
 
Skolebyggets andel av arealet er på 420 m2. Dette tilsvarer 20 m2 pr plass. I forbindelse med 
annen utbygging av klinikkavdelinger for barn og unge i Helse Nord, har skoledelen hatt en 
arealramme på 15 m2 pr plass. 
 
Administrasjonens foreløpige vurdering: 
Det fremlagte forslaget fra UNN må justeres vesentlig ned. Særlig må det legges vekt på å 
redusere antall m2 ved sambruk av flere rom. Videre må felles arealer med andre 
enheter/avdelinger vurderes. Samtidig må enhetens særegne behov for rom for familier 
overtaes.  
 
En spesialenhet vil ha behov for et høyere antall m2 enn en ordinær døgnavdeling, noe det må 
tas hensyn til. Etter administrasjonens vurdering bør imidlertid rammene for prosjektet være 
tilnærmet det en har for øvrig for bygg innen psykisk helsevern. Det tilrås en total ramme på 
780 m2 brutto. Det er da tatt hensyn til at avdelingen også skal kunne ivareta poliklinisk 
virksomhet og forskningsvirksomhet. 
 
For skoledelen anbefales også at en i det videre arbeidet vurderer muligheten for 
arealbesparelser gjennom sambruk av rom. Det foreslås derfor at planene videreutvikles 
basert på en arealramme på 315 m2.  
 
 
Regionalt senter for behandling av mennesker med alvorlige spiseforstyrrelser – tilbudet 
til voksne. 
På bakgrunn av RHF-styrets vedtak i sak 104/02 igangsatte administrasjonen sommeren 2003 
en arbeidsgruppe for utredning av det fremtidige tilbudet til voksne med alvorlige 
spiseforstyrrelser. Arbeidsgruppen har i sin utredning drøftet tre ulike modeller for 
organisering, samt redegjort for tilbudets faglige innhold, økonomi, herunder drift og behov 
for investeringer. 
 
Organisering og lokalisering: 
I styresak 104/02 heter det at enhet for voksne skal vurderes i fremtiden lagt til 
Nordlandssykehuset HF (NLSH), faglig underlagt regionsenteret, som det i det samme 
vedtaket var bestemt skulle ligge ved UNN. Arbeidsgruppen har vurdert følgende modeller: 
 
• Modell A: Regionsenter for alvorlige spiseforstyrrelser ved UNN. Klinisk funksjon for 

barn og unge ved UNN, klinisk funksjon for voksne ved NLSH, faglig underlagt UNN. 
(Vedtak i sak 104/02). 

• Modell B: Regionsenter for alvorlige spiseforstyrrelser ved UNN. Klinisk funksjon både 
for barn, unge og voksne ved UNN. 

• Modell C: Regionsenter for barn og unge med alvorlige spiseforstyrrelser ved UNN. 
Regionsenter for voksne med alvorlige spiseforstyrrelser ved NLSH. 

 
Arbeidsgruppen anbefaler ikke modell A. Når det gjelder modell B og C er gruppen delt. 
Flertallet, dvs. 4 av 5 anbefaler modell C, mens 1 representant anbefaler modell B 
 
Modell A – gruppens vurderinger: 
I vurdering av modell A har gruppen lagt vekt på at i henhold til bestemmelsene i 
spesialisthelsetjenesteloven og helsepersonelloven vil det ikke være riktig å legge det faglige 
ansvaret for en tjeneste på ett foretak, mens behandlingsansvaret ligger på et annet. Den som 
har behandlingsansvar, har også det faglige overordnede ansvaret for tilbudet, heri tilbudets 
innhold, ressurser, personell og kompetanse.  



 
 
Modell A forutsetter at ansvar og myndighet når det gjelder å stille faglige krav til det 
samlede tilbudet til pasientgruppen, legges til UNN. Samtidig forutsettes at fordeling av 
ressurser skal ivaretas av NLSH. Dette vurderes å være svært uheldig, og bryter med 
intensjonen om at ansvar og ressurser skal ivaretas av en ledelse. En risikerer at ett foretak gir 
de faglige føringer uten samtidig å ha styring over ressursene. Det kan lett oppstå uklarheter i 
forhold ledelse og ansvar. Behandlingsansvar og fagansvar kan ikke deles på to helseforetak 
som hver for seg er selvstendige, juridiske enheter. 
 
Et regionalt senter skal ha ansvar for kompetanseoppbygging, forskning og fagutvikling. Å 
være faglig underlagt kan derfor forstås som at en enhet lagt til NLSH, kun skal ha ansvar for 
selve behandlingen, og ikke ansvar for å utvikle spisskompetanse innenfor området. Dette 
tolkes å være i strid med spesialisthelsetjenestelovens § 3-8, hvor det heter at sykehusenes 
oppgaver er særlig å ivareta pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, forskning, samt 
opplæring av pasienter og pårørende.  
 
Modell B og C – gruppens vurderinger: 
Modell B innebærer at tilbud til både barn/unge og tilbudet til voksne etableres på ett sted. 
Fordelen er her at myndighet, ansvar og ressurser blir lagt til ett helseforetak og under en 
ledelse. 
 
Modell C innebærer at regionsenter for behandling av barn og unge ligger ved UNN og at det 
etableres et regionsenter for behandling av voksne ved NLSH. Tilbudet til barn/ungdom og 
tilbudet til voksne blir geografisk atskilt. Dette har man allerede gjort i Helse Midt-Norge. De 
har valgt å legge tilbudet til voksne i Levanger, nettopp fordi man allerede hadde stor klinisk 
kompetanse på området, og et etablert fagmiljø å legge det til. Tilbudet for barn og unge 
etableres i nå Trondheim. I Oslo og Bergen har man samlokalisert tilbudene ut fra at de 
allerede er i det samme geografiske området. Uansett valg av modell må de berørte 
tjenestetilbudene inngå samarbeid slik at pasientene får en behandling som fremstår som 
helhetlig.  
 
Det er viktig å bygge videre på eksisterende tilbud, kompetanse, erfaring og motivasjon som 
allerede finnes i regionen. Dette oppfattes også å være begrunnelsen for at det i vedtaket i 
regionalt helseforetak i sak 104/02, ble uttrykt at fremtidig tilbud til voksne skulle vurderes 
lagt til NLSH. Gjennom etablering av et spesialtilbud i allmennpsykiatrisk avdeling med 4 
døgnplasser, har NLSH allerede kommet godt i gang med utvikling av et spesialisert tilbud til 
voksne. 
 
Forskning og fagutvikling må knyttes til klinisk virksomhet. Samtidig er det svært viktig å 
inneha vitenskapelig kompetanse som er nødvendig for å forstå og å ta i bruk internasjonale 
forskningsresultater. Minst like viktig som de vitenskapelige resultatene, er ringvirkningene 
av at det drives klinisk forskning ved hvert helseforetak. Dette er for øvrig i samsvar med 
både nasjonalt og regionalt styringsdokument, hvor det fremgår at hvert helseforetak skal 
legge til rette for klinisk forskning.  
 
Samarbeid med Universitetet i Tromsø (UiT), både som forskningsinstitusjon og 
utdanningsinstitusjon vurderes som sentralt. Både UNN og NLSH har allerede nært samarbeid 
med UiT innenfor flere fagfelt, også i forhold til psykisk helsevern. Å etablere et regionalt 
senter for voksne ved NLSH, vil av den grunn ikke være noe hinder. Det anses tvert imot å 
være positivt sett i lys av at forskning, fagutvikling og utdanning av spesialister skal kunne 
skje også utenfor UNN. I tillegg har UNN og NLSH inngått samarbeid gjennom Nord-norsk 
psykiatrisk forskningssenter. NLSH, avdeling psykiatri, har på samme måte som UNN, 
etablerte spesialpsykiatriske tilbud. Dette er sykehusfunksjoner, hvor UNN dekker Troms og 
Finnmark, mens NLSH dekker Nordland. Både UNN og NLSH vurderes ut fra dette å ha 
fagmiljø som virker gunstige med hensyn til rekruttering og oppbygging av fagkompetanse. 



 
 
I utvikling av gode helsetjenester er samhandling og samordning mellom nivå og etater svært 
viktig. Dette vil gjelde uavhengig av lokalisering av tilbudene innen spesialisthelsetjenesten. 
For denne pasientgruppen vil geografiske forhold ha liten betydning. Det viser blant annet at i 
alt 112 pasienter i Norge pr. 15. januar 2003 var henvist til Prosjekt BUAS. 28 pasienter – 
nærmere 25 % kommer fra Helse Nord.  
 
Av disse er en pasient henvist fra barne- og ungdomspsykiatrien ved UNN. 27 pasienter 
kommer fra Nordland, hvorav ca ¼ fra Helgelandssykehuset, og ca ¾ fra NLSH. Gjennom 
dette prosjektet har NLSH tilegnet seg kompetanse om behandlingsmodeller og ulike 
tilnærmingsmåter, og samtidig etablert et fagnettverk til flere behandlingssteder i England og 
Sverige med høy kompetanse. Det siste året har personell fra NLSH også hatt hospitering i 
utlandet, bl.a. i London.  
 
De berørte tjenestetilbudene må, uavhengig av lokalisering, inngå et samarbeid slik at 
pasientene får en behandling som fremstår som helhetlig. Det må etableres et formalisert 
samarbeid med regelmessige møter mellom tilbudet til barn/unge og tilbudet til voksne. Dette 
for å sikre en felles forståelse av ulike faglige tilnærminger og utvikling av felles overordnet 
ideologi. Et slikt samarbeid må også sikre smidige overføringer av pasienter i 16 – 18 års 
alder. Det vil være uhensiktmessig å holde på rigide aldersgrenser for behandling av denne 
pasientgruppen. Samtidig skal en være oppmerksom på at i overgangen fra barne- og 
ungdomspsykiatri til voksenpsykiatri er det for noen pasienter positivt at samarbeidet ikke er 
for tett. Pasienter kan oppleve skillet mellom ungdom og voksne som en ny mulighet og en ny 
start. 
 
For å sikre fortsatt utvikling av gode helsetjenester i Helse Nord, både klinisk og 
forskningsmessig, må det i utviklingen av tjenestetilbudene også legges til rette for at visjonen 
om å søke helsehjelp i regionen, blir attraktiv og reell. Helgeland ligger på grensa til Helse 
Midt-Norge. Det er allerede stor pasientlekkasje til Nord-Trøndelag. 16 % av befolkningen i 
helseregionen bor på Helgeland. Halvparten av befolkningen i regionen tilhører 
opptaksområdene til NLSH og Helgelandssykehuset. Dersom de regionale tilbudene til denne 
delen av befolkningen ensidig legges til Tromsø, uten at man samtidig vurderer Bodø som et 
alternativ, vil dette på lengre sikt kunne få store konsekvenser for landsdelen. Gjennom fritt 
sykehusvalg vil pasienter fra Helgeland lett kunne søke seg til Levanger fremfor Tromsø. 
Kommunikasjonsmulighetene er her langt bedre.  
 
Ut fra en samlet vurdering foreslås at det etableres et eget regionalt senter for behandling av 
voksne med alvorlige spiseforstyrrelser ved NLSH. 
 
Administrasjonens foreløpige vurderinger av de juridiske forhold: 
Arbeidsgruppen har i tillegg til modellen som styret vedtok vurdert to andre alternativer. 
Dette skjer fordi en mener at alternativ A, som er i tråd med styrets vedtak, ikke kan 
gjennomføres med begrunnelse i lovverket(spesialisthelsetjenestelov og helsepersonell-lov). I 
tillegg påpekes en rekke andre problemstillinger knyttet til etablering av faglige tilbud på 
tvers av institusjonsgrenser. Dette gir grunnlag for kompliserte samarbeids- og 
ledelsesprosesser. At arbeidsgruppen har gått inn i denne problemstillingen er derfor relevant 
og synliggjør hvilke forhold som må på plass både av formell og prosessuell karakter dersom 
en slik modell velges. Helse Nords administrasjon gjør ingen vurderinger av disse forhold nå. 



 
 
Siden det reises spørsmål ved om det juridisk vil være mulig å etablere en slik 
organisasjonsmessig løsning, taes dette punktet opp til en foreløpig drøfting fordi det vil 
kunne sette absolutte stengsler for valg av modell. Spørsmålet om det juridisk vil være mulig 
å etablere ett regionsenter hvor en lokalisasjon er faglig overordnet den andre, på tvers av to 
helseforetak som selvstendig juridiske enheter, omhandler prinsipielt to forhold: 
 
• Om lovbestemmelsene i seg selv er til hinder for en slik løsning 
• Om det er vilkår som følge av lovbestemmelsene som må oppfylles 

 
Helseforetaksloven, som regulerer virksomheten til de regionale helseforetak, har som formål 
å legge til rette for å utvikle en helsetjeneste for befolkningen basert på helseregionen som 
enhet. Denne formålsbestemmelse vil være overstyrende i forhold til at etablering av 
helseforetak skulle kunne hindre løsninger på tvers av helseforetak. I § 6 i Vedtekter for Helse 
Nord heter det at ”Helse Nord skal samordne virksomheten i de to helseforetakene de eier, 
med sikte på en samlet sett hensiktsmessig og rasjonell ressursutnyttelse”. Videre heter det at 
”Helse Nord RHF skal fastsette hvilke virksomheter som skal løse de enkelte hovedoppgavene 
innenfor områdene…” 
 
Det foreligger derfor neppe juridiske stengsler mot å etablere en organisasjon med to enheter 
lokalisert i hvert sitt helseforetak, med en faglig overordnet ledelse. Denne problemstillingen, 
som arbeidsgruppen foreslår, viser imidlertid behovet for formell regulering av ansvars- og 
myndighetsforhold, dersom en slik løsning velges.  Helseforetaksloven inneholder 
bestemmelser om at RHFene skal organisere tjenesteytingen i egne helseforetak og at 
vedtekter regulerer hvilke oppgaver helseforetakene skal løse. En konstruksjon med en 
regional enhet for behandling av mennesker med spiseforstyrrelser, lokalisert to steder, vil 
kreve at en i vedtektene til begge helseforetakene tar inn de organisasjons- og ansvarsmessige 
implikasjoner. Det vil måtte gjøres når enheten skal vedtas opprettet. I vedtektene for 
helseforetakene må da innehold i faglig overordnet ansvar, som skal ivaretas av UNN på tvers 
av helseforetaksgrensene, nedfelles på en tydelig og avklarende måte. Dette innebærer også at 
evt. delegering av faglig ledelsesansvar fra overordnet faglig ledelse må klargjøres. En 
foreløpig konklusjon er at lovbestemmelsene i seg selv ikke er til hinder for en slik 
organisasjonsform. 
 
I tillegg inneholder lovverket bestemmelser omkring faglig systemansvar, enhetlig ledelse og 
bestemmelser av betydning for yrkesutøvelsen. Slike forhold må dokumenteres oppfylt i i 
forhold til krav om forsvarlig virksomhet. Dette vil være et spørsmål overfor 
tilsynsmyndighetene. 
  
Når det gjelder daglig faglig utøvelse av tjenestene vil dette ansvaret følge av 
helsepersonelloven hvor den enkelte helsearbeider er ansvarlig for utøvelsen av oppgavene, 
uavhengig av overordnet organisasjonsform.  
 
Arbeidsgruppens tar i tillegg opp mange andre krevende og relevante problemstillinger. Dette 
gjelder utvikling av det faglige innhold, ivaretakelse av faglig ledelsesansvar og utvikling av 
gode samarbeidsrelasjoner mellom to lokalisasjoner som fysisk etableres med så stor distanse. 
Dette er, dersom en slik modell velges, utfordringer som må taes på alvor og det må utvikles 
gode modeller for.  



 
 
Økonomi: 
Det er stor usikkerhet knyttet til økonomi. Regionalt senter for barn og ungdom ved UNN har 
brukt tallene fra Helse Øst, som har beregnet at døgnprisen på en slik spesialavdeling er kr 
7000,- for 11 pasienter. Ut fra denne beregningsmåten blir en total årskostnad til drift for 
regionalt senter for voksne med 12 behandlingsplasser kr 30,7 mill kroner. Regionalt senter 
for barn med 6 døgnplasser vil få en årskostnad til drift på 17,5 mill kroner. 
 
Det er vurdert tre mulige alternativ for realisering av behandlingstilbudet: 
 
1) omdisponering av eksisterende lokaler i helseforetaket 
2) bygge nye lokaler 
3) fortsatt kjøp av tjenestetilbud utenfor helseregionen 
 
Ved beregning av arealbehov for regionalt senter for behandling av voksne er det tatt 
utgangspunkt i malen for Opptrappingsplan for psykisk helse, dvs. 130 m2 pr døgnplass. For 
12 døgnplasser innebærer det 1560m2. Nybygg anslås å ha en kostnad på kr 22 000,- pr m2, 
dvs. en totalkostnad på kr 34,4 mill kroner. Arealbehovet for regionalt senter for barn er 
beregnet noe høyere. I tillegg til arealer til selve døgnavdelingen, er det her medregnet arealer 
til familieleilighet og skolebygg. Samlet arealbehov vil være 1095 m2, noe som medfører et 
investeringsbehov på om lag 24 mill kroner.  
 
Å bygge nye lokaler betyr store investeringskostnader, og med den økonomiske situasjonen 
Helse Nord RHF er i, må det først og fremst prioriteres å utnytte eksisterende bygningsmasse 
gjennom omdisponering av lokaler. Dersom dette ikke er mulig, er alternativet enten å utsette 
bygging av nye lokaler inntil den økonomiske situasjonen i regionalt helseforetak er bedret, 
eller at andre byggeprosjekt må utsettes. 
 
Utsettelse av etablering av regionale sentra fører til en mindre belastning på den økonomiske 
situasjonen for Helse Nord RHF på investeringssiden. Det vil likevel medføre kostnader til 
behandling og oppfølging. Helse Nord RHF har et sørge-for-ansvar overfor pasientgruppen, 
jfr. styringsdokument 2002 fra eier. Det betyr å sørge for at de pasienter som avsluttes i 
Prosjekt BUAS i desember 2003 fortsatt får et godt kvalitativt tilbud om behandling og 
oppfølging. I tillegg kommer de pasienter som er henvist, men som ikke er gitt tilbud ennå på 
grunn av kapasitetsmangel. Dersom man velger å utsette etableringen, vil konsekvensen være 
at man må kjøpe behandlingstilbud utenfor regionen, dvs. i utlandet ettersom det pr. i dag er 
manglende kapasitet også i de øvrige helseregionene. Kostnadene ved dette anslås ut fra 
beregningene i BUAS prosjektet å være om lag 7000 pr døgn pr pasient. Kostnadene ved kun 
utenlandsoppholdene er beregnet til ca 700 000 kroner i år pr pasient. I tillegg kommer 
kostnader ved behandling og oppfølging poliklinisk og i døgnbehandling i den perioden de 
ikke er i utlandet. 
 
Et viktig aspekt som bør tas med i vurderingen av hvordan sørge-for-ansvaret skal ivaretas, er 
at den kompetansen innen fagområdet som allerede er opparbeidet vil gå tapt dersom man 
ensidig løser problemet gjennom fortsatt kjøp av tjenester utenfor egen region. Både UNN og 
NLSH har igangsatt kompetansehevingstiltak. Ved NLSH har en i tillegg skilt ut 4 
døgnplasser i spesialpsykiatrisk avdeling slik at erfaringskompetansen er styrket gjennom den 
kliniske virksomheten. Dette er viktig å ivareta i en fase hvor denne type kompetanse skal 
videreutvikles og styrkes. 



 
 
Ettersom det har vært svært vanskelig å skaffe oversikt over eventuelle kostnadene ved 
etablering av behandlingstilbud til pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser, er det nødvendig 
at den kliniske virksomheten igangsetter en kartlegging av de pasienter som er til behandling i 
spesialisthelsetjenesten både i og utenfor landsdelen for årene 2003 og 2004. Dette skal bidra 
til å sikre planleggingen av den videre oppbygging av tjenestetilbudene. Det er behov for 
konkret beskrivelse av antall pasienter, alder, antall liggedøgn i spesialpsykiatrisk avdelinger 
og DPS-avdelinger, samt polikliniske konsultasjoner, ambulant virksomhet, veiledning, 
undervisning og samarbeid med primærhelsetjenesten.  
 
Inntil etablering av regionalt senter er gjennomført, tilføres UNN og NLSH midler for å 
ivareta behandlingstilbudet ved kjøp av behandlingsplasser utenfor regionen og samtidig 
poliklinisk oppfølging og evt. døgntilbud i spesialpsykiatriske avdelinger. 
 
 
 
Trykte vedlegg: 
  
1. Planen UNN HF – Regionsenter for spiseforstyrrelser; prosjekt nr 116 207 av 10.09.2003. 

Utarbeidet av programgruppa for regionsenter for spiseforstyrrelser. 
 
2. Utredningen Etablering av regionalt behandlingstilbud til voksne med alvorlige 

spiseforstyrrelser i Helse Nord; oktober 2003. 
 
 
Utrykte vedlegg:  
 
1. Utredningen Etablering av regionalt behandlingstilbud for pasienter med alvorlige 

spiseforstyrrelser i Helseregion Nord; november 2002 
 
2. Fylkeslegen i Troms` rapport om Ungdomspsykiatrisk avdeling (UPA); juni 2002 

vedrørende manglende tilrettelegging av rom for bl.a. familier. 
 


