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Helsedirektoratet 
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God helse – gode liv 

Faglig rådgiver 
Iverksetter av vedtatt politikk 
Forvalter av lover og regelverk 



Hva er målet? 

Et godt møte med pasienter/brukere og pårørende 
 

• Pasienter/brukere og pårørende vet hvor de kan få hjelp når de 
trenger det 

 

• Tilgang på nødvendig behandling og oppfølging av god kvalitet 

 

• Tjenestetilbudet er helhetlig med god samhandling innad i 
tjenestene og mellom spesialisthelsetjeneste, kommune og 
andre aktører som er viktig for pasienter/brukere og pårørende  
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Utfordringer - pasienter/brukere og 
pårørende 

• Behov for differensiert tilbud med god nok kapasitet, både til 
forebygging, behandling av lette/moderate psykiske lidelser, og 
behandling og oppfølging av de med de mest alvorlige og 
sammensatte behovene 

• Stigmatisering av pasient-/brukergruppen med psykiske lidelser 
og rusmiddelproblemer 

• Vanskelig å identifisere risiko for vold og selvmord 

• Lavere levealder for pasientgruppen 

• Lavere deltakelse i utdanning og arbeidsliv 
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Utfordringsbildet for tjenestene  

• Kortere behandlingstid i døgnenheter i 
spesialisthelsetjenesten  

 

• Fragmenterte tjenester 

 

• Konkret innhold i samarbeidsavtalene 
mellom helseforetak og kommuner (og 
NAV) 

 

• Økonomi 
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Bolig med 
fast 
personell 
45 % 



Bolig og botilbud 
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• Manglende bolig-/botilbud 
tilpasset målgruppen 

• Økende andel årsverk i 
kommunalt psykisk helsearbeid  
går til personer med omfattende 
og langvarig behandling og 
bistandsbehov 

– OG, årsverk i bolig med fast 
personell utgjør 45 % (2012) 



«Unødvendige innleggelser, utskrivningsklare pasienter og 

samarbeid rundt enkeltpasienter - omfang og kjennetegn ved 
pasientene» (SINTEF 2013) 

 

• Syv prosent av pasientene i psykisk helsevern og en prosent i 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er utskrivningsklare 
og venter på et kommunalt tilbud. 

 

• Mangel på bolig-/botilbud er oftest årsaken til at pasientene ikke 
er utskrevet.   

 

   Utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern 
  og TSB 
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Positive trender 

 Samhandlingen mellom nivåene er oftest god  

 Nedgang i ventetider 

 Generell nedgang i tvangsinnleggelser 

 Kompetanse innen psykisk helsearbeid og rusarbeid i 
kommunene er jevnt økende  

 Kompetansehevingen i spesialisthelsetjenesten har økt mer 
ved DPS enn sykehus og det er en økning i poliklinisk og 
ambulant virksomhet 

 Bedring av dekningsgrad av tjenester inkl. styrking av det 
offentlige døgnplasstilbudet innen TSB (2010-2011) 
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Hvordan er kvaliteten? 

• Kvaliteten på helsetjenestene innen psykisk helse og rus i kommuner og 
helseforetak antas å være på høyde med tjenestene i land vi vanligvis 
sammenligner oss med  

• Resultat av opptrappingsplanene: 

– Kvantitative mål er nådd? 

– Fortsatt utfordringer på innhold og kvalitet i tjenestene 

 

• Mer av det som virker: 

– Heve kvalitet og kompetanse 

– Retningslinjer og veiledere 

– Tjenestene må selv kunne følge med på utviklingen 

– Ekstra innsats overfor målgrupper som ikke får gode nok tjenester 
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Ny nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-
2015 

Regjeringens oppfølging av samhandlingsreformen, skal  sikre: 

• En bærekraftig helsetjeneste 

• Et helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud. 

• Tilpasset den enkelte pasient/bruker 

• Høy pasientsikkerhet 

• En helsetjeneste av god kvalitet med økt vekt på forebygging og 
brukermedvirkning 

• Avtalte behandlingsforløp og forpliktende samarbeidsavtaler mellom 
kommuner og sykehus 

• Den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal styrkes  

• Spesialisthelsetjenesten skal videreutvikles 
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Noen sentrale føringer 

• Samhandlingsreformen og ny nasjonal helse- og omsorgsplan 

• Opptrappingsplanen for psykisk helse (1998 -2008) 

• Opptrappingsplanen for rusfeltet (2007-1012) 

• Stortingsmelding 30, «Se meg!» En helhetlig rusmiddelpolitikk 

• Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og 
helsetjenesten 2005 -2015…..”og bedre skal det bli!” 

• Stortingsmelding 10, «God kvalitet – trygge tjenester.» 

• Oppfølgingsplan for arbeid og psykisk helse (2013-2016) 
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Nasjonale retningslinjer, veiledere, rapporter 

• Flere nasjonale faglige retningslinjer - økt vekt på 
kunnskapsbasert behandling 

• Oppsummerer samlet kunnskap om anbefalinger for god praksis 

• Kunnskapsgrunnlaget består av tre hovedområder: 
pasient/brukerkunnskap, erfaringsbasert kunnskap og 
forskningsbasert kunnskap 

• Retningslinje, veileder eller rapport er avhengig av 
kunnskapsgrunnlaget 
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Statsbudsjettet 2014 (Prop. 1 S)  
- prioriterte områder  

• Kvalitet i tjenestene med vekt på bruker- og 
pårørendeperspektiv, trygghet for brukerne, tilgjengelighet og 
kompetanseheving 

• En sterkere kommunal tjeneste, et tydelig kommunalt psykisk 
helsearbeid og rusarbeid inkl. oppfølging til og i egen bolig 

• En tydeligere innsats inn mot andre sektorer med stor betydning 
for målgruppen - bolig, arbeid og skole 

• Legge til rette for og utvikle gode og tilstrekkelige tjenester til 
personer med langvarige og sammensatte lidelser 
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Statsbudsjettet 2014 (Prop. 1 S)  
- tillegg  

• Regjeringen vil gjeninnføre regelen om at rusbehandling og psykisk 
helsevern hver for seg skal ha en årlig vekst som er høyere enn 
somatikk.  

• Helse- og omsorgsdepartementet legger til grunn at veksten innen 
psykisk helsevern kommer ved distriktspsykiatriske sentra (DPS) og 
innenfor psykisk helsevern for barn og unge.  

• DPS skal bygges ut og utrustes til å ta ansvar for gode akuttjenester 
gjennom døgnet, døgnbehandling, ambulante tjenester og poliklinikk 

• Sykehusene skal sørge for gode lukkede akuttjenester, 
sikkerhetspsykiatri og enkelte andre funksjoner som ikke kan ivaretas 
på DPS-nivå.  

• Samarbeid om utvikling av tjenester og kompetanse mellom kommune 
og spesialisttjeneste vil bli vektlagt.  
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Satsinger 

• Psykisk helse og rus skal ses i sammenheng 

• Kunnskapsbaserte metoder  

• Gode pasientforløp på rus og psykisk helsefeltet 

• ACT/FACT/organisatorisk forpliktende samhandlingsmodeller 

• Nasjonal strategi for boligsosialt arbeid 2014-2020 

– Tverrdepartemental strategi ledet av Kommunal- og 
regionaldepartementet (KRD) 

• Etablering av ny legespesialitet i rus- og avhengighetsmedisin 

• BrukerPlan 

• Videreutvikle samarbeidsavtalene mellom kommune og helseforetak 

• Veiledere og retningslinjer  

 

 

Brukermedvirkning 
         - på alle nivåer -  
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