
 

Møtedato: 15. juni 2016    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Jon Tomas Finnsson/Linn Gros  Bodø, 15.6.2016 
 

Styresak 74-2016 Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB1 

2016-2025, endelig vedtak 
 
Adm. direktør la frem følgende endrede forslag til styrets vedtak (endringer i 
uthevet kursiv): 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-

2025 som retningsgivende for den videre utviklingen av fagområdet i 
foretaksgruppen med den endringen som kom frem under behandling av saken 
(konklusjonens punkt 1). 

 
2. Styret ber adm. direktør om å vurdere og prioritere utviklingsplanens tiltak og 

budsjett i forbindelse med oppdragsdokument og budsjett i årene fremover. 
 
3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det i løpet av 2016 etableres et døgntilbud 

med to plasser for personer med samtidig psykisk utviklingshemming og psykiske 
lidelser.  

 
4. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at det etableres fem regionale 

sikkerhetspsykiatriske senger i regionen innen 2025. De første tre sengene 
etableres ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF fra 2019. De resterende to 
etableres ved Nordlandssykehuset HF fra 2020. 

 
5. Styret ber adm. direktør om å etablere en regional kompetansetjeneste for 

sikkerhetspsykiatri i Helse Nord.  
 

6. Styret ber adm. direktør om å starte arbeidet med en regional fagplan for tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB). 

 
7. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med en sak som beskriver 

bygningsmassen og kompetansen innenfor psykisk helsevern og rus og hvilke 
tiltak som ønskes/er iverksatt for å dekke ev. gap.  

 
8. Styret ber adm. direktør være særskilt oppmerksom på behovet for økt 

kompetanse i psykisk helsevern og TSB generelt, og spesielt når det gjelder 
kompetansebehovet på alle tjenesteplan til utviklingshemming kombinert med 
psykiske lidelser og kompetanse av sosialfaglig karakter. 

 
Enstemmig vedtatt. 

1 TSB: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

 
 

                                                        



 
Styrets vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF vedtar Utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-

2025 for den videre utviklingen av fagområdet i foretaksgruppen med den 
endringen som kom frem under behandling av saken (konklusjonens punkt 1). 

 
2. Styret ber adm. direktør om å vurdere og prioritere utviklingsplanens tiltak og 

budsjett i forbindelse med oppdragsdokument og budsjett i årene fremover. 
 
3. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det i løpet av 2016 etableres et døgntilbud 

med to plasser for personer med samtidig utviklingshemming og psykiske lidelser.  
 

4. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at det etableres fem regionale 
sikkerhetspsykiatriske senger i regionen innen 2025. De første tre sengene 
etableres ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF fra 2019. De resterende to 
etableres ved Nordlandssykehuset HF fra 2020. 

 
5. Styret ber adm. direktør om å etablere en regional kompetansetjeneste for 

sikkerhetspsykiatri i Helse Nord.  
 

6. Styret ber adm. direktør om å starte arbeidet med en regional fagplan for tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB). 

 
7. Styret ber adm. direktør om å komme tilbake til styret med en sak som beskriver 

bygningsmassen og kompetansen innenfor psykisk helsevern og rus og hvilke tiltak 
som ønskes/er iverksatt for å dekke ev. gap.  

 
8. Styret ber adm. direktør være særskilt oppmerksom på behovet for økt kompetanse 

i psykisk helsevern og TSB generelt, og spesielt når det gjelder kompetansebehovet 
på alle tjenesteplan til utviklingshemming kombinert med psykiske lidelser og 
kompetanse av sosialfaglig karakter. 
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