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Innledning   

Anne Kristine Bergem, Npf: 

 

I kapittelet hvor Olav Nyttingnes har bidratt, kommer det tydelig fram at opplevd tvang og 

spesielt ved bruk av medikamenter, er en av de store utfordringene vi har i psykisk helsevern.  

Respekt, dialog og samarbeid er avgjørende i arbeidet med å støtte og hjelpe mennesker som 

sliter med psykiske helseplager. Mange behandlingsrelasjoner er preget av dialog, men i 

diskusjoner og debatter er det ofte lite plass til de gode eksemplene. 

 

Vi har derfor bedt Geir Jensen, erfaringskonsulent ved Stavanger universitetssykehus om å 

dele sine erfaringer med oss. Han har i mange år arbeidet for å kartlegge brukeres erfaringer 

blant annet med samarbeid omkring medisinering. Det er fint å lese at over halvparten av 

pasientene som bruker medisiner er med i diskusjoner omkring temaet. Vi skal arbeide for at 

den andelen blir enda høyere. 

 

 

Bruker til bruker - Nasjonale retningslinjer ved førstegangspsykose. Brukes de i 

praksis? 

Av Geir Jensen erfaringskonsulent TIPS – Stavanger Universitetssjukehus 

 

På slutten av 90-tallet hadde jeg to rusutløste psykoser med påfølgende tvangsinnleggelser. 

Jeg har jobbet i psykiatrien siden 2003, som erfaringskonsulent fra 2008. TIPS (Tidlig 

oppdagelse og behandling av psykose) ansatte meg i 2013. I den forbindelse har jeg vært 

involvert i ulike type prosjekter underveis. I forbindelse med nasjonale 

Implementeringsmidler fra Helsedirektoratet 2013, tilknyttet nye nasjonale retningslinjer for 

psykosebehandling åpnet det seg en mulighet for at en erfaringskonsulent kunne gjennomføre 

en bruker- til- bruker undersøkelse. Målet med denne var å kartlegge om pasientene fikk 

behandlingstilbud slik som det ble beskrevet i nasjonal faglig retningslinje for utredning, 

behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser. Mål var videre å kunne bidra til å 

skape endring. 

 

I perioden 2013-16 har jeg snakket med 150 pasienter ved en første-episode psykosepost 

omkring deres erfaringer med å motta psykosebehandling.  

 

Målfrid Frahm Jensen (tidligere erfaringskonsulent ved Stavanger Universitetssjukehus) og 

jeg utviklet spørreskjemaet med utgangspunkt i de nasjonale retningslinjene. 7 hovedområder 

med til sammen 17 spørsmål. Generelt (kjønn, alder, paragraf mm), brukermedvirkning, 

pårørende, informasjon, samtalebehandling, musikkterapi og individuell plan/kriseplan.  

 

Konkret om fremgangsmåte ved intervjuene: Til å begynne med var det sånn at jeg kom på 

behandlingsmøter hvor jeg fikk «henvist» pasienter som var klar for en samtale. Kriteriet var 

da at pasienten skulle vært innlagt i 2 uker. Dette fordi det skulle være sannsynlig at pasienten 

hadde fått tilbud som retningslinjene anbefaler. Behandler ga klarsignal til team, som deretter 

spurte pasienten om de ville snakke med meg. Det ble tidlig klart at vi måtte endre taktikk. 
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Etter ca 30 intervjuer fikk vi svarprosenten opp fra 50 til 95 %. Grunnen var ganske enkel. Vi 

tok bort to ledd i prosessen. At behandler eller noen i teamet skulle snakke med pasienten 

først for å høre om de ville snakke med meg var hemmende. Jeg banket på romdøren, 

presenterte meg som tidligere innlagt til pasienten og fikk dermed umiddelbart «innpass». Det 

enkle er ofte det beste. 

 

Undersøkelsen var i sin helhet anonym. Jeg hadde aldri navn eller andre opplysninger som 

kunne være til hinder for anonymitet. For meg var samtlige pasienter et nummer fra 1 til 150. 

Prosjektet var godkjent av psykiatrisk divisjon. 

 

Angående relasjon: Pasientene føler at de blir lyttet til og tatt på alvor. Forbedringsområdene 

går på informasjon og individuell plan/kriseplan. Underveis i prosjektet ble posten informert 

om tallene. Dette førte til at informasjonsflyten ble bedre. Det som overrasket meg mest var 

spørsmålet om pasienten får medvirke når det kommer til medisinering. Jeg hadde tippet at 

kanskje 10-15 % ville svart ja. Fasit er 51% ja, 34% nei og 15% bruker ikke medisin. Man 

skal ikke mange år tilbake i psykiatrihistorien før et så høyt tall ville vært utenkelig. Dette får 

meg til å tenke at vi definitivt er på rett vei. 

 

Mange pasienter uttrykte at det var nyttig å snakke med noen som «har vært der». Noen fikk 

nok også et håp ettersom jeg med min sykdomserfaring i dag «lever som alle andre». 

Personlig har denne reisen vært lærerik og betydningsfull. Det siste spørsmålet pasientene 

fikk var: «Hvis du skulle endret noe her til det positive, hva ville det vært?» Mange svarte at 

de ønsket mer fri utgang, andre aktiviteter og bedre mat. Majoriteten har lite eller ingenting å 

utsette på sitt opphold ved psykiatrisk avdeling. Det gleder meg.  


