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Statutter 
Pasientvelferdsfond for Psykisk helse- og rusklinikken ved 

Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
 
 

§ 1 

Det er etter opprinnelig tillatelse fra Kontrollkommisjonen og Troms fylkeskommune vedtatt 
å opprette fond med formål å yte økonomisk støtte til velferdstiltak for pasienter ved Psykisk 
helse- og rusklinikken. Fondets navn er Pasientvelferdsfondet for Psykisk helse- og 
rusklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 

Statuttene for fondet er endret gjennom behandling av styresak 22/04. Statuttene legges frem 
for ny endring i styresak 26/2021. Pasientvelferdsfondets statutter endres denne gang ved at 
tidligere styre og prioriteringsutvalg bortfaller. I stedet skal Pasientvelferdsfondet for 
voksenpsykiatriske avdelinger i UNN, forvaltes av KVAM-utvalget ved Psykisk helse- og 
rusklinikken. 

Støtte fra fondet skal komme i tillegg til velferdsmidler over helseforetakets budsjett. 

 

§ 2 

Fondets grunnkapital er oppsparte renter fra pasientregnskapets konto for pasientmidler, 
oppsamlede midler fra forretningsavgift ved tidligere Åsgard sykehus, donasjoner uten 
spesifisert formål som tillegges fondet samt renteavkastning av opprinnelig grunnkapital på 
816 000 kroner fra 2005 til 2020. 

Fondets grunnkapital settes til 1 mill. kroner. Saldo for fondet pr. 2020 er på kr. 1,226 mill. 
kroner. Overskytende beløp på 226 000 kroner fordeles i 2021. 

Fondets grunnkapital anbringes slik at avkastning blir stabilt gunstig. 

 

§ 3 

Fondet forvaltes av KVAM-utvalget ved Psykisk helse- og rusklinikken. Utvalget gir årlig 
beretning om virksomheten til styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 

Revisjon av fondets regnskap foretas av revisjon for helseforetaket. 
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§ 4 

Fondets årlige avkastning skal etter søknad benyttes til velferdstiltak for pasientene ved de 
voksenpsykiatriske avdelinger i Psykisk helse- og rusklinikken ved Universitetssykehuset Nord-
Norge HF. 

Fondets renteavkastning skal benyttes til: 

- Etablering av velferdstiltak 
- Individuelle velferdstiltak 

§ 5 

Prioritering av søknader for fordeling av fondsavkastning gjennomføres av KVAM-utvalget. 
Det skal ved behandling av søknader være minst 2 brukerrepresentanter med i søknads-
behandlingen. 

Det skal utarbeides prioriteringskriterier og prosedyre for søknad og behandling av disse som 
skal gjøres kjent for pasienter og andre aktuelle søkere i god tid før søknadsfrist og beslutning 
om fordeling av midler. 

§ 6 

Endringer av fondets statutter skal i fremtiden godkjennes av administrerende direktør ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 

Ved oppløsning av fondet tilfaller grunnkapitalen de voksenpsykiatriske avdelinger ved 
Psykisk helse- og rusklinikken ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 

 

§ 7 

Disse statuttene trer i kraft når de er undertegnet av KVAM-utvalget og godkjenning er gitt 
av styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF1. 

 

Tromsø 18. juni 2021 

 

Eirik Stellander 
Klinikksjef 

 
 

Ole-Marius Johnsen          Nina Benjaminsen    Julie Hanssen  
Mental helse Tromsø    RiO, Brukerutvalget UNN   plasstillitsvalgt NSF 

                                                           
1 I møte den 09.04.21 vedtok Kvam-utvalget statuttene godkjent av styret ved UNN HF under sak 26/2011 i 

møte den 17.03.21. Det er avklart med kommunikasjonssjef Hilde Pettersen Kvalvik om at det det er tilstrekkelig 

at klinikksjef og to brukerrepresentanter signerer statuttene.  I tillegg bør en tillitsvalgt i KVAM-utvalget signere. 


