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Adm. direktørs tilrådning:
1. Styret i Helse Finnmark HF tar informasjon fra Administrerende direktør til etterretning.
2. Styret ber Administrerende direktør arbeide videre med utredningen vedrørende flytting av
døgnplasser fra Døgnenheten i Tana til Nye Kirkenes sykehus.
3. Utredningen integreres på en hensiktsmessig måte i arbeidet med prosjektering av Nye
Kirkenes sykehus.
4. Konklusjoner knyttet til utredningen og forslag til løsninger forelegges styret for endelig
vedtak når disse foreligger.
5. Berørte parter skal involveres i utredningsarbeidet.

Vedlegg:
1. Saksfremlegg.

Hans Petter Fundingsrud
Adm. dir.
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Utredning vedrørende flytting av døgnplasser ved Døgnenheten i
Tana til Nye Kirkenes sykehus
Bakgrunn/vurdering
I forbindelse med styresak 48/2011 høsten 2011 ble det vedtatt en plan for omstilling og
nedbemanning som i 2012 ville bidra til at 60 årsverk/stillinger ville falle bort. Sentralt i
arbeidet med dette omstillings- og nedbemanningsprogrammet var også langsiktige tiltak
knyttet til utredning av framtidig organisering og struktur på Helse Finnmark. Spesielt var
fokus knyttet til de langsiktige tiltakene innenfor Psykisk Helsevern og rus rettet mot
organisering av DPS ene og Døgnavdelingene. I forslag til løsninger som burde utredes på
lengre sikt var blant annet flytting av Jansnes til Alta og flytting av Døgnenheten til Kirkenes
når man skulle bygge nytt i Kirkenes.
Nytt sykehus under planlegging i Kirkenes, hensynet til framtidig rekruttering av spesielt
lege- og psykologspesialister, samt ny inntektsmodell i psykiatri med strammere økonomiske
betingelser, gjør det nødvendig å tenke nytt innenfor hvordan vi organiserer tjenesten og hvor
vi lokaliserer denne. Klinikk for Psykisk helsevern og rus vurderer derfor å samle
døgnplassene på færre lokalisasjoner.
Styringsgruppen for Nye Kirkenes sykehus har også i sitt siste møte fremmet forslag om at
utredning knyttet til flytting av disse døgnplassene fra Tana til Kirkenes gjennomføres, og at
det parallelt legges fram en sak for styret i Helse Finnmark om at denne utredningen
igangsettes.

