
Kontaktperson/ansvarlig for utfylling: 
Telefon:

Gjelder kapittel 743 post 75 Tall i kroner

(a) Tilskudd til drift mottatt i 2006:
(b) + tilskudd til drift overført fra 2005:
(c) = SUM tilskudd til drift disponibelt i 2006:

Herav:
(d) Tilskudd til driftsmidler brukt på investering i 2006:
(e) Tilskudd brukt på drift i 2006:

(f) Tilskudd til drift overført til 2007 = (c)-(d)-(e):

*) Selvstendige BUP-klinikker som ikke er organisatorisk tilknyttet 
et DPS og BUP-klinikker tilknyttet DPS. SUM

BUP VOKSNE BUP* VOKSNE
Spørsmål 2: Oversikt over driftskostnader til psykisk helsevern
KRONER
INNTEKTERpp pp g p y ( )
1.1.1999

Regnskapsførte inntekter 2006
Opptrapping (post 743.75)
Basisramme brukt til drift
Særskilte tilskudd til forskning, undervisning og nasjonale 
Polikliniske refusjoner
Andre inntekter
SUM REGNSKAPSFØRTE INNTEKTER 2006

KOSTNADER
Regnskapsførte kostnader
Totale driftskostnader fordelt på Sykehus/DPS og BUP/Voksne

OVERFØRING MELLOM ÅR
Sum balanseført fordring på HOD (ubrukte midler 2006)

Spørsmål 3: Oversikt over antall årsverk i 2006
A) Antall årsverk i psykisk helsevern totalt:  

Antall utførte årsverk leger og psykologer
Antall ubesatte årsverk leger og psykologer
Antall utførte årsverk andre (inkl. sykepleiere, sosionomer, pedagoger, 
miljøterapeuter, administrasjonspersonell etc.)
Antall ubesatte årsverk andre

B) Antall utførte årsverk i poliklinikk: 
Antall ubesatte årsverk i poliklinikk: 

Spørsmål 4: Oversikt over antall døgn- og dagplasser og planlagte antall døg- og døgnplasser innen 2009
Antall døgnplasser
Planlagte døgnplasser i 2009
Antall dagplasser
Planlagte dagplasser i 2009

Psykiatriske 
sykehjem
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INFORMASJON:
Helse X har jfr bestillerdokumentet for 2006 fått kr ________ overført som tilskudd til styrking av psykisk helsevern (kap 743, 
post 75). I tillegg kommer bevilgning tildelt over basisrammen og andre inntekter. Helse X er i brev fra Helsedepartementet 
(17.03.03) gjort oppmerksom på hvilke investeringsprosjekter som forventes gjennomført som en del av gjennomføringen av 
Opptrappingsplanen for psykisk helse.
Formålet med skjemaet er å kunne dokumentere de kvantifiserbare data som følger av målsetningene i Opptrappingsplanen. 
I dette spørreskjema bes det om dokumentasjon på :
'(a) informasjon om hvordan det særskilte tilskuddet til drift, til styrking av psykisk helsevern er benyttet i 2006
(b) informasjon om den helhetlige finansieringen av psykisk helsevern i 2006 
(c) informasjon om aktivitetet i 2006.
Spørreskjemaet er organisert på følgdende måte:
I dette arket ("RHF") rapporteres det sumtall for RHF'et. 
I arket "HF" ber vi om opplysninger for hvert helseforetak mht til økonomi og aktivitetsdata. Arket "HF" må med andre ord 
duplliseres slik at det er ett ark per helseforetak . 
I arket "Investeringer" skal de ulike investeringsprosjektene som er gjennomført listes opp - for RHF'et samlet. 
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Rapporteringsskjema for "Tilskudd til styrking av psykisk helsevern" - HELSE X RHF

Sykehus DPS

Spørsmål 1: Disponible midler i 2006 - opptrappingsmidler til 
drift - oversikt for Helse * RHF samlet


