
Styresak 31/2016: Høring Helse Nords utviklingsplan for psykisk helsevern og 
TSB (tverrfaglig spesialisert rusbehandling) for perioden 2016-2025 
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Formål: 
Formålet med saken er å behandle høringsutkast «Utviklingsplan for psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling i Helse Nord 2016 – 2025» og gi innspill på denne. 
Helgelandssykehuset er bedt om å gi tilbakemelding på både faglige prinsipp og konkrete 
utviklingsområder. Høringen ber særlig om at vi uttaler oss om døgntilbud innen sikkerhetspsykiatri og 
tilbud for pasienter med samtidig alvorlig lidelse og psykisk utviklingshemming – hvilket behov ser vi og 
hvilken lokalisering er mest aktuell? 

Bakgrunn for saken: 
Regional utviklingsplan skal gi et rammeverk som kan styre retning og innhold for 
spesialisthelsetjenesten i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Helse Nord 
de kommende årene.  Tidligere har disse områdene vært beskrevet i adskilte planer.  Fagområdene 
psykisk helsevern og TSB henger nært sammen, og for å bedre sikre sammenhengende tjenestetilbud og 
styrke samtidighet i tilbudet har en valgt å beskrive fagområdene i samme plan.  

Oppsummering: 
Planen gir en godt bilde av hva Helse Nord legger i begrepet pasientens helsetjeneste, og utgjør til 
sammen en pasientbehandling som skal oppfylle Kunnskapssenterets definisjon av pasientsikkerhet.  
Planen omhandler de områder der det foreslås utviklingstiltak. De skisserte utviklingstiltakene slik de 
foreligger, står ikke i forhold til utkast til budsjett som er presentert i planen. Det bør gjøres en intern 
prioritering av tiltakene slik at tiltak som etableres er solide og levedyktige. 
I planen foreslås det satsing på flere kostnadskrevende regionale tilbud.  Av disse vil 
Helgelandssykehuset prioritere etablering av døgntilbud for pasienter med alvorlig psykisk lidelse og 
samtidig psykisk utviklingshemming. Det er naturlig at tilbudet etableres i tilknytning til Psykiatrisk 
innsatsteam i Nordlandssykehuset. 

VEDTAKSFORSLAG: 
Styret tar Helgelandssykehusets høringsinnspill til «Utviklingsplan for psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling i Helse Nord 2016 – 2025» til orientering. 

Vedlegg 
1. Brev fra Helse Nord – Høring utviklingsplan for psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

i Helse Nord 2016 - 2025
2. Utviklingsplan for psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Nord 2016 – 2025
3. Oversendelsesbrev til Helse Nord
4. Høringssvar Brukerutvalget Helgelandssykehuset HF
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