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Forord 

 

Den norske legeforening arbeider kontinuerlig med fagutvikling. I perioden 2013-2015 har Legeforeningen blant 

annet valgt å fokusere på utfordringene innenfor psykisk helse og rus, og gjort dette til et satsningsområde. Vi 

har tidligere utarbeidet flere statusrapporter knyttet til disse områdene, den siste fra 2006 (2, 3). Fagområdene er 

imidlertid i rask utvikling, og Legeforeningen har derfor ønsket å gjøre en ny gjennomgang av utfordringer og 

forbedringsområder som kan bidra til å virkeliggjøre pasientens helsetjeneste innenfor rus og psykiatri.  

Det er gledelig at psykisk helse og rus også er et prioritert satsingsområde for myndighetene. Rus og psykiatri 

ble i Regjeringen Solbergs regjeringserklæring høsten 2013 løftet høyt opp på den politiske agenda. Den sittende 

regjeringen vil blant annet pålegge helseforetakene i større grad å prioritere rusavhengige og personer med 

psykiske lidelser. Følgende er hentet fra kapittel 9; Helse og Omsorg i regjeringsplattformen: 

 Opptrappingsplan rus, og gjeninnføre regelen om at rus og psykisk helse, hver for seg, skal ha en årlig 

vekst i hvert helseforetak som er høyere enn for somatikk 

 Flere mottakssentre for rus, kjøpe flere ledige plasser, sømløs overgang behandling rehabilitering 

 Styrke behandlingstilbudet i psykisk helsevern, bygge ut lavterskel psykisk helsetilbud i kommunene, 

bekjempe tabuer og bedre forebygging selvskading og selvmord 

 Øke kommunenes mulighet til å gi et solid psykisk helsetilbud gjennom den varslede kommunereformen, 

og gi kommuner som har kapasitet og kompetanse ansvar for distrikts-psykiatriske sentre 

Legeforeningen ønsker å være en bidragsyter og pådriver for at myndighetenes ambisjoner på disse fagområdene 

skal bli realisert på en faglig god måte.  

Denne rapporten omtaler ikke alle sider ved fagområdene, men har et særlig fokus på tiltak som kan bidra til rask 

og riktig diagnose og best mulig behandling for de sykeste blant så vel rusmisbrukere som psykiatriske pasienter, 

og de som lever med både rusavhengighet og psykisk sykdom, med såkalte ROP-lidelser
1
 Dette krever sikring 

både av medisinsk faglig kompetanse, og standarder for samhandling som er tilpasset disse pasientgruppenes 

behov. Verdige og stabile botilbud må være på plass, og betydelig oversykelighet og overdødelighet i disse 

pasientgruppene må møtes med et styrket medisinsk tilbud. Utfordringene er derfor store både i 

spesialisthelsetjenesten og i kommunene.  

 

 

 

 

Hege Gjessing 

president 
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1 Et fullverdig liv 

 

Det er bred politisk enighet om behovet for sterkere og 

mer målrettet forebygging og behandling innen rus- og 

psykisk helse-feltet. Tre offentlige prioriteringsutvalg 

har over 30 år løftet frem behovet for dette, og 

skiftende regjeringer har vedtatt og gjennomført 

opptrappingsplaner. Den sittende regjering har 

relansert den «gylne regelen» om at veksten i rus- og 

psykisk helsetjeneste skal være større enn i somatikk, 

og varslet en ny opptrappingsplan for rusfeltet som 

skal bidra til å sikre kapasitet og kvalitet i tilbudet til 

alle som trenger det.  

Dette krever en reell satsing fra myndighetenes side. 

Politikken på området må resultere i at pasientene 

opplever en helsetjeneste der de møter rett behandling 

til rett tid. Det krever et fullverdig tilbud både i 

primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, med 

gode overganger mellom nivåene.  

Legeforeningen mener: 

 De pasientgruppene det er viktigst å prioritere 

innen rus- og psykisk helse er de alvorligst 

syke. 

o Nye reformer må bidra til at de alvorligst 

syke får et bedre tilbud   

o For å hindre utvikling av alvorlig sykdom 

er tidlig intervensjon og målrettet 

behandling, ofte i barne- og ungdomsårene, 

avgjørende 

o Helsetilbudet må samordnes og målrettes 

slik at somatisk helse og leveutsikter bedres 

hos de alvorlig syke 

 

 Psykisk syke og rusavhengige må sikres en 

faglig god behandling  

o Alle pasienter som følges opp i 

spesialisthelsetjenesten må ha rett til å bli 

vurdert av en spesialist   

o Kapasiteten for behandling av de sykeste 

må styrkes, både med døgnplasser, 

poliklinisk og ambulant behandling 

o Det må utdannes flere spesialister i 

psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og 

rus- og avhengighetsmedisin for å møte 

behovet 

 

 Den enkelte pasient må oppleve tjenestene 

som helhetlige og sammenhengende  

o Kommunenes ansvar for å lede og 

samordne sitt tjenestetilbud må fremheves 

og tydeliggjøres 

o Felles henvisningsmottak for DPS og 

avtalespesialister bør piloteres 

o Alle pasienter med alvorlig psykisk lidelse 

må minst få en årlig somatisk helsesjekk 

o Det bør utvikles pakkeforløp for de 

alvorligst syke pasientene  
 

 For de alvorligst psykisk syke og rusavhengige 

er tryggere rammebetingelser avgjørende for 

gode behandlingsforløp 

o Nødvendig hjelp til å etablere bolig og 

stabil økonomi 

o Lettere tilgjengelig helsetjeneste 

o Ingen egenandel for helsehjelp for utsatte 

grupper, da det i dag hindrer mange 

pasienter i å få nødvendige helsetjenester 

o Bedre mulighet til å delta i sosiale 

fellesskap 
 

 Bedre forebygging for barn og unge  

o Skolenes innsats mot mobbing og vold må 

forsterkes for å forebygge psykiske lidelser 

o Innsats for å avdekke omsorgssvikt og 

seksuelle overgrep mot barn og unge må 

intensiveres 

o Frafall i videregående skole må motvirkes 

o Barn som pårørende til alvorlig psykisk 

syke og rusavhengige må ivaretas bedre 

enn i dag 

o Økningen av unge uføre krever mer 

kunnskap og nye tiltak 

 Psykisk helse og rusutfordringer – et 1.1

samfunnsansvar 

Den overordnede målsettingen for folkehelsearbeidet 

er flere år med god helse i befolkningen og muligheten 

til å redusere sosiale helseforskjeller. Mellom en 

tredjedel og halvparten av befolkningen opplever 

psykisk sykdom en eller flere ganger i livet. Personer 

med alvorlig psykisk lidelse eller rusavhengighet har 

også høyere forekomst av somatiske sykdommer, og 

har betydelig kortere forventet levealder enn 

befolkningen for øvrig.  

Pasientgruppen kan deles inn i tre. Pasienter med 

rusavhengighet, pasienter med psykiske lidelser og 

pasienter med problematikk knyttet til både rus og 

psykisk helse. Det er en overhyppighet av psykiske 

lidelser hos personer som bruker rusmidler og motsatt. 

Det er også en gjensidig påvirkning mellom somatisk 
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og psykisk helse. Dette stiller tjenestetilbudet overfor 

en rekke ulike utfordringer. Tidlig diagnose, tidlig 

intervensjon og gode rammebetingelser for behandling 

er sentralt for å sikre et godt tilbud. 

Å legge til rette for god psykisk helse er et bredt 

samfunnsansvar, og må gjenspeiles i flere 

politikkområder. De viktigste virkemidlene ligger i all 

hovedsak utenfor helsetjenesten, gjerne innenfor 

kommunenes ansvarsområder. God psykisk helse gir 

trivsel og muligheter til å mestre livet og bidra i 

samfunnet. Skal vi lykkes i arbeidet med å forebygge 

må vi få til godt samarbeid på tvers av sektorer og 

forvaltningsnivåer.  

Skader eller sykdom voksne og unge har pådratt seg 

som følge av risikofylt alkoholforbruk eller 

avhengighet blir ofte ikke gjenkjent når de søker 

behandling. Det er mange som verken forstår eller 

erkjenner at de har en skadelig bruk av rusmidler. 

Dødsfall knyttet til bruk av alkohol er omtrent 400 pr 

år. Mindre enn 10 % av de med et alvorlig 

alkoholproblem henvises til behandling i 

spesialisthelsetjenesten. Omfanget av de 

narkotikarelaterte helseskadene er betydelig mindre 

enn helseskadene relatert til bruk av tobakk og 

alkohol. Dette skyldes at det er langt færre som bruker 

illegale rusmidler.  Der rusbruken fører til omfattende 

sosial funksjonssvikt vil feil- og underernæring ofte 

komplisere tilstanden. Hos injeksjonsmisbrukere er 

alvorlige akutte og kroniske infeksjoner en særlig 

helseutfordring, som lett kan overses av helsevesenet.  

 Forebygging rettet mot barn og unge 1.2

Mye av grunnlaget for god psykisk helse gjennom 

livet legges i oppveksten. Psykisk sykdom er årsak til 

tapte leveår og tapt arbeidsevne, og er et omfattende 

folkehelseproblem. Å hindre frafall fra skole og sosial 

utstøting er svært viktig. Særlig blant unge under 35 år 

har det de senere årene vært en bekymringsfull økning 

i antall uføretrygdede. Forebygging og 

helsefremmende arbeid er bedre og billigere enn å 

vente til folk blir syke - for så å behandle. Både ofre 

for mobbing og mobbere selv har økt forekomst av 

psykosesymptomer ved 18 års alder, og mobbing 

utløser en økt fare for selvmord hos de yngre.  

Det er derfor nødvendig at mye av det offentlig 

finansierte primærforebyggende arbeidet må rettes inn 

mot barn og ungdom. Økende utfordringer i 

arbeidslivet for unge med spesifikke eller generelle 

lærevansker og en reell økning i psykisk sykelighet 

kan være forklaringer på økningen i unge uføre. Unge 

som ikke kommer inn i arbeidslivet eller er i ferd med 

å falle ut bør raskt tilbys kombinert psykiatrisk og 

spesialpedagogisk utredning og tilpasset videre 

oppfølging. Det må også avklares i hvilken grad 

arbeidsmarkedet i mindre grad enn tidligere klarer å 

absorbere personer med lærevansker og/eller 

avvikende adferd og relasjonsutfordringer. 

 Trygge rammer  1.3

For at en pasient skal kunne nyttiggjøre seg 

behandling, som tar sikte på omfattende endringer i 

livet, må vedkommende leve under tilstrekkelige 

trygge rammebetingelser. Det vil si å ha en sikker 

bolig, stabil økonomi, tilgjengelig helsetjeneste og 

kunne delta i sosiale fellesskap. For barn og ungdom 

er det helt sentralt å ha en trygg omsorgssituasjon, og 

barnevernet må bidra til å sikre dette dersom dette 

ikke er på plass. 

Bolig, økonomi og nettverk er en forutsetning for å 

oppnå et godt liv med bedre helse- og leveutsikter. 

Uten dette vil behandling sjelden lykkes.  Det finnes 

gode eksempler på  kommuner, som har løst 

utfordringene ved at psykisk syke og rusavhengige har 

fått hjelp til å etablere et egnet botilbud. Helhetlig og 

kunnskapsbasert behandling 

Gapet mellom tilgjengelig kunnskap og praksis i 

tilbudet for psykisk syke og rusavhengige er stort. Økt 

kunnskap kan bidra til å minske fordommer og gi et 

bedre tilbud til disse gruppene. Det er fortsatt mangel 

på spesialister, noe som gir sårbare fagmiljøer i deler 

av landet. Det er nødvendig å øke kompetansen hos 

helse- og sosialfaglig personell i alle kategorier, slik at 

de kan være førende i utviklingen av arbeidet på et av 

de aller viktigste folkehelseområdene. Dette vil være 

et sterkt signal om prioritering av disse 

pasientgruppene.  

De offentlige institusjonene har plikt til å utdanne 

helsepersonell. Det inkluderer plikt til å utdanne 

spesialister, ikke minst innen den nye spesialiteten 

rus- og avhengighetsmedisin. Fritt behandlingsvalg vil 

ikke endre kostnadene til utdanning, samtidig som at 

mange av de offentlig finansierte tilbudene oftest får 

de mest krevende pasientene.  En for stor andel private 

aktører innen rusbehandling kan redusere muligheten 

for kompetansebygging, forskning, og implementering 

av kunnskapsbaserte behandlingsmetoder. 

Det har i Norge, som i andre vestlige land, foregått en 

betydelig nedbygging av døgnplasser i psykisk 

helsevern fra 1990 – 2013.  Det er uklart om økningen 

i poliklinisk virksomhet i samme periode kompenserer 
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for bortfall av døgntilbud i spesialisthelsetjenesten og 

de ulike behovene som gruppen alvorlig psykisk syke 

har.  Det er nærliggende å tro at en andel av de med 

alvorlig psykisk lidelse i utilstrekkelig grad har hatt 

nytte av de ambulante og polikliniske tilbudene som er 

bygd opp for å kompensere for nedbygningen av 

døgnplasser i spesialisthelsetjenesten. 

Det finnes ingen fasit for hva som er «riktig» antall 

døgnplasser, men vi ser at man i noen deler av landet 

må legge inn ungdom i voksenpsykiatriske avdelinger 

fordi døgntilbudet i BUP er for lite robust.   

Nedbygging av døgnplasser kan gi en betydelig risiko 

for at tjenestene vris i retning av behandling av 

pasienter med lettere lidelser, fremfor de med 

alvorlige lidelser med behov for koordinerte, 

langvarige og kontinuerlige tjenester/behandling. 

Dette kan føre til at tjenestene ikke lenger er tilpasset 

de sykeste. For pasienter med psykiske lidelser er det 

geografiske ulikheter i organisering av døgntilbudet i 

sykehus, men forskjellene i hvordan DPS-ene er 

organisert må anses å være enda større. 

 Økt samordning 1.4

For pasientgrupper som blant annet kan ha vansker 

med å formidle egne behov, manglende 

sykdomserkjennelse og negativ holdning til 

behandling er det helt nødvendig at det foreligger 

strukturer som sikrer kontinuitet og sammenhengende 

tjenester uavhengig av pasientenes evne til å hevde sin 

rett til slik hjelp.  

Det må det skapes gode samarbeidsformer mellom 

ulike nivåer og fagområder. Identifisering av 

utviklingstrekk, utfordringer og forbedringsområder 

kan bidra til å realisere pasientens helsetjeneste 

innenfor rus og psykisk helsevern. Bygging av 

tiltakssøyler i kommunene må erstattes med arbeid i 

tverrfaglige team innenfor definerte pasientgrupper.  

Særlig overfor yngre pasientgrupper er det påkrevet 

med et nasjonalt arbeid for å samkjøre tjenester som 

helsestasjon, skolehelsetjeneste, fastlege, pedagogisk-

psykologisk tjeneste (PPT) og sosialtjenesten. Dette er 

avgjørende for at de kommunale tjenestene skal 

fremstå som samlet overfor barn og deres foresatte, og 

for å kunne være en påregnelig samarbeidspart for 

barne- og ungdomspsykiatrien når de er involvert.  

I lovverket som regulerer det kommunale tilbudet til 

de med alvorlig psykisk lidelse stiller kommunen 

relativt fritt med hensyn til hvilket tilbud de ønsker å 

gi, uavhengig av hva spesialisthelsetjenenesten mener 

er nødvendig. Dette kan stille spesialisthelsetjenesten i 

en vanskelig situasjon med hensyn til vurdering av om 

en pasient kan skrives ut fra spesialisthelsetjenesten 

eller ikke.  

For kommunene oppleves det på den annen side som 

krevende at spesialisthelsetjenesten stiller krav til eller 

gir pasienter løfter om tjenester som kommunene ikke 

kan tilby, eller fra sitt perspektiv ikke anser som 

hensiktsmessige for brukeren. Slike forhold fører til 

risiko for ny forverring og behov for reinnleggelser 

som kunne ha vært unngått.  

I kommunehelsetjenesten er det mange aktører som er 

forutsatt å bidra inn i psykisk helsefremmende arbeid, 

og som forventes å identifisere barn og unge som 

utvikler tegn til alvorlig psykisk sykdom, risikabelt 

rusmønster og adferdsforstyrrelser. Kommunene har 

her et stort utviklingspotensial for å fremstille 

kunnskapsbaserte tilnærminger, etablere gode rutiner 

og kommunikasjonsverktøy, og en tydelig ledelse av 

de samlede tjenestene.  Psykologer i kommunene bør 

samlokaliseres med fastlegene for å legge til rette for 

mer samhandlende behandlermiljø. 

Gode sammenhengende, og tilpassede pasientforløp 

fordrer kompetanse på målgruppen og utbygging og 

dimensjonering av de nødvendige tjenestene.   

Modeller for pakkeforløp for hovedgrupper av de 

alvorlige psykiske lidelsene som er kjennetegnet ved 

en høy risiko for et kronisk invalidiserende forløp, 

særlig psykoliselider og bipolare lidelser, kan bidra til 

en effektiv behandling for disse gruppene. 

Pakkeforløpene må legges opp i tråd med ny kunnskap 

og nasjonale retningslinjer. Pakkeforløpsmodellen bøs 

også vurderes brukt for ruspasienter som er i behov av 

rask avrusning og stabilisering.  

Det er behov for optimalisering av samhandling 

mellom fastlegene og avtalespesialistene både i 

hovedstadsområdet og ellers i landet. 

Hovedintensjonen med etablering av 

samhandlingsnettverk i Oslo-regionen var at 

pasientene skulle få en enklere vei fra fastlege til 

avtalespesialist, og fastlegen fikk et større ansvar for 

henvisningsprosessen. Erfaringene med ordningen er 

varierende, og den fungerer dårlig når tilgangen til 

avtalespesialister er lav. Legeforeningen anbefaler 

derfor at felles henvisningsmottak for DPS og 

avtalespesialister i psykiatri og psykologi bør 

utprøves.   

Alvorlig psykisk syke og rusavhengige har som 

gruppe mindre tilgang på helsetjenester sammenlignet 
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med den generelle befolkningen og mottar et dårligere 

somatisk helsetilbud. Dette kan i noen tilfeller 

forklares med denne pasientgruppens lavere evne til å 

søke lege, betinget blant annet i mistenksomhet og 

mangelfull sykdomsinnsikt, men det er også 

holdepunkter for at helsetjenesten i for liten grad 

gjennomfører adekvat somatisk oppfølging. Dette 

fordrer et mye tettere samarbeid enn i dag, med 

tydelig ansvarsfordeling og kommunikasjon mellom 

psykiater, fastlege og andre kommunale helse- og 

omsorgstjenester gjennom hele sykdomsforløpet for 

den enkelte pasient slik at etterlevelse av behandling 

bedres. 

Ved utskrivelse av pasienter med alvorlig psykisk 

lidelse må det skisseres en plan for somatisk 

oppfølging av pasienten hos fastlegen. Det må 

klargjøres hvem som skal ha ansvaret for selve 

oppfølgingen. I praksis vil det nesten alltid være 

fastlegen som skal ha ansvaret for å følge opp 

pasientens somatiske tilstand. Dette bør skje i tett 

samarbeid med behandlende psykiater. God 

samhandling og tydelig ansvarsplassering er 

nødvendig for å bedre den somatiske helsetilstanden 

og livskvaliteten, og redusere den betydelige 

overdødeligheten i denne gruppen.  

 Private aktører 1.5

Det er en sentral politisk føring at den offentlige 

helsetjenesten skal være bærebjelken i 

behandlingstilbudet og yte alle nødvendige tjenester til 

hele pasientpopulasjonen, med private aktører som et 

supplement. Den private del av behandlingstilbudet 

innenfor rus og psykiatri ligger ofte i andre deler av 

landet enn der pasienten bor, og det kan derfor være 

krevende å etablere god samhandling med de 

kommunale tjenesteyterne. Dette kan vanskeliggjøre 

etablering av integrerte utrednings- og 

behandlingsforløp innenfor rus og psykisk helse. Da 

offentlig helsetjeneste og pasientens lokalsykehus 

finansierer behandlingen, må de økonomiske 

konsekvensene for sykehusene utredes på en 

tilfredsstillende måte, og muligheten for god 

samhandling mellom spesialisthelsetjeneste må alltid 

være en del av vurderingen ved valg av 

behandlingssted.  

Det er et stort behov for forskning, fagutvikling og 

implementering av nyere kunnskapsbaserte og 

kostnadseffektive behandlingsmetoder innenfor 

rusfeltet. Dette vil fortsatt representere særskilte 

utfordringer i den private del av behandlingstilbudene. 
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2 Psykisk sykdom og rusavhengighet – 

et bredt lerret av tilstander 

 

Psykisk sykdom og rusavhengighet er romslige 

sekkebegrep. I dagligtale kan begrepene spenne fra 

forbigående bekymringer og livsfaseutfordringer til 

alvorlige psykoselidelser eller destruktiv rusadferd 

med sterkt redusert livskvalitet, funksjonsnivå og 

forventet livslengde.  

Psykisk sykdom kan debutere gjennom hele livsløpet, 

og i varierende grad være utløst av belastninger, 

traumer, personlighetsmessig og genetisk betinget 

sårbarhet eller rusmisbruk. Vår kunnskap om hva som 

forårsaker og utløser psykisk sykdom og 

rusavhengighet hos den enkelte er økende, men 

fortsatt er mye uforklart.  

Fordi disse tilstandene rammer så mange og har så 

mange ansikter stiller det store krav til helsetjenestens 

evne til å prioritere. Hvem får for lite og hvem får for 

mye, og med hvilket kunnskapsgrunnlag tilbyr de 

forskjellige tilbudene sine tjenester slik at de faktisk er 

til nytte?  

 

 

 

 

Kommunene har ansvar for å tilby befolkningen 

primærhelsetjenester. Disse skal være samordnet og ha 

nødvendig kompetanse, og skal kunne samhandle 

effektivt med spesialisthelsetjenesten. Denne består på 

sin side av mange ledd, og er bemannet med personell 

som skal være særskilt skolert for sin del av 

tjenestetilbudet. Legene i spesialisthelsetjenesten 

utdannes til spesialister i barne- og ungdomspsykiatri 

eller voksenpsykiatri, og fra 2015 også til spesialister i 

rus- og avhengighetsmedisin. Også denne delen av 

medisinen er blitt tiltagende komplisert, med mange 

områder innenfor disse tre hovedspesialitetene som 

krever helt særskilt erfaring og kompetanse. 

Alvorlig psykisk lidelse og rusavhengighet 

representerer alvorlige helseproblemer, som noen 

ganger opptrer samtidig, og som kommer høyt på 

listen over sykdomsgrupper som fører til tap av gode 

leveår. Dette er bl.a. redegjort for i Norheimutvalgets 

rapport om prioritering i helsetjenesten (1). Figur 1 

viser at psykisk sykdom og rus fører til flere tapte 

gode leveår enn hjerte- og karsykdommer og kreft.  

 Etiske vurderinger 2.1

Både psykisk helsevern og rusomsorgen representerer 

fagområder der etiske overveielser er viktige. 

Pasienter kan lett oppleve moralske fordommer fra 

Figur 1: Hentet fra NOU 12:2014 (1), viser tapte gode leveår (summen av tapte leveår som 

følge av tidlig død og leveår med sykdom). 
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samfunn og behandlere. Mange situasjoner krever 

både medisinsk, juridisk og etisk vurdering. 

Somatisk sykdom er overrepresentert i 

pasientgruppen. Pasientene selv vil kunne ha dårlig 

tilknytning til fastlege, og somatisk sykdom kan 

dermed bli for dårlig fulgt opp. Så vel fastleger som 

somatisk spesialisthelsetjeneste bør møte 

pasientgruppen på samme måte som de møter 

pasienter uten kjent psykisk lidelse eller rus-

/avhengighetslidelse. 

Psykisk helse og rus er et uttalt politisk 

satsningsområde. I løpet av 2015 er målsetningen fra 

regjeringens side å kreve høyere vekst i 

helseregionene innen psykisk helse og rus enn innen 

somatikk. Innenfor tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling og psykisk helsevern er ambisjonen å 

innføre fritt behandlingsvalg i løpet av 2015, og 

regjeringen er også i gang med å styrke innsatsen på 

rusfeltet gjennom en ny opptrappingsplan for rus som 

skal fremmes i løpet av 2015 (4). Formålet med 

opptrappingsplanen skal være å oppnå bedre 

folkehelse, finne de syke tidligere, bedre behandlingen 

og redusere ventetiden. Forhåpentligvis vil 

opptrappingsplanen bidra til å oppnå mer 

sammenhengende behandlingsforløp og bedre 

oppfølging hos pasientgrupper som har behov for 

sammensatte tjenester over lengre tid. 

3 Psykiatri – gammelt fag og nye 

muligheter  

 

 Hvem er «de sykeste»? 3.1

Alvorlig psykisk lidelse debuterer ofte i sene 

ungdomsår eller tidlig voksen alder. Debut er spesielt i 

barne- og ungdomsbefolkningen ofte forutgått av 

kortere eller lengre perioder med uspesifikk angst og 

depressive symptomer. Dette kan gjøre diagnostikk 

både faglig krevende og etisk utfordrende  

Alvorlig psykisk lidelse er forsøkt definert i en rekke 

sammenhenger: 

I kunnskapsoppsummeringen ”Samhandling mellom 

fastleger og spesialisthelsetjenesten om alvorlig 

psykisk syke ” (5) sies det følgende: ”Det finnes ingen 

presis definisjon av begrepet kroniske, alvorlige 

psykiske lidelser. I klinisk praksis blir tilstanden 

definert på bakgrunn av en sammensatt vurdering av 

pasientens funksjonsnivå, diagnoser og at tilstanden 

har vedvart i minst tre måneder. Denne tilnærmingen 

avspeiler klinisk praksis og er mer relevant i 

vurderingene av egnede modeller for organisering av 

helsetjenester for denne pasientgruppen enn 

diagnosen alene.” 

Nasjonalt kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk 

og psykisk lidelse (ROP-lidelse) viser til litteratur om 

tverrfaglige FACT team (Flexible Assertive 

Community Treatment) (6) som definerer alvorlig 

psykisk lidelse ved de følgende frem kriteriene:  

 En psykisk lidelse der oppfølging/behandling 

er påkrevet. 

 Alvorlig svikt i sosial fungering. 

 Det er en årsakssammenheng mellom disse 

kriteriene, det vil si at personens 

funksjonssvikt skyldes den psykiske lidelsen.  

 Tilstanden er ikke av forbigående art, men 

gjennomgripende og langvarig.  

 Det er nødvendig med samordnet hjelp og 

oppfølging fra profesjonelle oppfølgere for å 

gjennomføre en behandlingsplan. 

I Helsedirektoratets veileder " Sammen om mestring. 

Veileder i lokalt psykisk helsearbeid" (7) beskrives 

behovet til de med alvorlige og langvarige problemer 

gjennom bruker- og pasientforløp. Eksempler på 

tilstander som dekkes av forløpet er medikament- eller 

rusmiddelavhengighet, alvorlige bipolare lidelser, 

alvorlig depresjon, schizofreni og alvorlig 

personlighetsforstyrrelse.  

Alvorlig psykisk lidelse kan således ikke ansees å 

være uttrykk for en spesifikk diagnose, men er snarere 

en samlebetegnelse på psykiske lidelser kjennetegnet 

ved tidlig debut, lang varighet eller svingende forløp 

preget av gjentatte tilbakefall og alvorlig 

funksjonssvikt. Selv om alvorlig psykisk lidelse 

definert på denne måten er diagnoseuavhengig og kan 

omfatte hele spekteret av psykisk lidelse er schizofreni 

og i noen grad bipolar lidelse overrepresentert blant de 

med en alvorlig psykisk lidelse.  

 Hvor hyppig er alvorlig psykisk 3.2

sykdom hos voksne? 

Selv om antallet nye tilfeller av alvorlig psykisk 

lidelse som schizofreni og bipolar lidelse er lavt, hhv 

0,5-1.0 og 0,2-0,5 nye tilfeller per 10 000 innbyggere 

per år, blir likevel antallet personer som til enhver tid 
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har disse lidelsene, høyt. Årsaken er at tilstandene 

oftest debuterer i sent i tenårene eller i ung voksen 

alder, har et kronisk forløp og som regel er varige (8-

10).  

Psykoselidelser og bipolare stemningslidelser kan 

forstås ut fra en stress-sårbarhetsmodell, der 

sårbarheten i betydelig grad er bestemt av komplekse 

arvelige faktorer
2
 som kommer til uttrykk på ulik måte 

avhengig av belastninger/miljøfaktorer.  Begge 

diagnosegruppene kan være vanskelig å skille fra 

hverandre i begynnelsen, fordi bipolar lidelse ofte 

medfører psykosesymptomer hos ungdom. Det ser 

også ut til å være en del overlapping mellom gruppene 

når det gjelder genetisk sårbarhet. 

Den vanligste formen for depresjon (unipolar 

depresjon) og personlighetsforstyrrelser er relativt 

hyppige tilstander som rammer 10-17 % av 

befolkningen i løpet av livet . Mange med disse 

tilstandene blir friske uten- eller med relativt enkel 

behandling. Dette er vist i langtidsundersøkelser av 

personlighetsforstyrrelse som man tidligere oppfattet 

som en kronisk tilstand med svært begrensede 

behandlingsmuligheter (11, 12)  

Depresjoner, angst og personlighetsforstyrrelser 

opptrer også i alvorlige former, der forløpet er 

kronisk, preget av et betydelig funksjonsfall, gjentatte 

tilbakefall og omfattende hjelpebehov. Omfanget av 

depressive tilstander, samt høy risiko for tilbakefall og 

følgende kronisk forløp, er blant årsakene til at 

depresjon er den viktigste årsaken til år med tapt 

funksjon, selv om hoveddelen av de som rammes av 

depresjon har dette i en lettere variant (13).  

 Hvor hyppig er alvorlig psykisk 3.3

sykdom hos barn og unge? 

Blant barn- og ungdom varierer forekomsten av ulike 

diagnoser betydelig med alderen, og noe også med 

kjønn. Folkehelseinstituttet angir at det til enhver tid 

er ca. 8 % i alderen tre til åtte år som har så alvorlige 

symptomer at det tilfredsstiller kravene for en 

psykiatrisk diagnose. 15-20 % av barn og unge har 

psykiske vansker som går utover trivsel, læring, 

daglige gjøremål og samvær med andre (14). Vi vet nå 

at det er fare for alvorlig psykisk sykdom hos voksne 

som selv har vært utsatt for barnemishandling, 

psykiske, fysiske og seksuelle overgrep, rusmisbruk, 

psykiske lidelser, eller har hatt kriminell atferd i 

oppveksten (15). Det er også klart at barn i 

                                                           
2
 Schizophrenia Working Group of the Psychiatric 

Genomics Consortium, Nature 2014 

barnevernsinstitusjoner har høy forekomst av psykiske 

lidelser (16). 

Når det gjelder de alvorlige og langvarige psykiske 

lidelsene som ofte debuterer i ung alder er 

forekomsten av schizofreni mellom 12 og 18 år anslått 

til å være fra 0,2 -0,5 % og noe økende med alderen 

(17). En del av de som debuterer tidlig har fra før 

grader av utviklingsforstyrrelser, som kompliserer 

bildet. En betydelig andel av ungdom med 

psykoselidelser har også et rusmisbruk, spesielt av 

cannabis, som sannsynligvis kan medvirke til 

utvikling av psykose, og kompliserer behandlingen.   

Det er stor usikkerhet rundt forekomsten av bipolar 

lidelse hos barn og ungdom. Diagnosen bipolar lidelse 

skal ikke stilles før det har vist seg et mønster med 

både depresjon og manisk/hypoman fase, noe som 

gjør at sykdomsdebut oftest må fastsettes i ettertid. 

Spesielt i det amerikanske fagmiljøet har man i noen 

år vært opptatt av at denne lidelsen debuterer tidlig, og 

har vært villig til å justere diagnosekriteriene betydelig 

for å fange opp tidlig debut. Dette har etter manges 

oppfatning ført til medikamentell overbehandling og 

feil-behandling. I Norge har fagfeltet generelt vært 

tilbakeholdende med bipolar diagnostikk av barn og 

ungdom. Konsekvensen kan være økt risiko for 

underdiagnostisering og under-behandling. To norske 

undersøkelser (18, 19) viser at 30–60 % av bipolare 

pasienter mener at deres bipolare lidelse startet før de 

var 19 år, og for noen allerede før 13 års alder. 

 Utviklingshemming og psykisk 3.4

sykdom 

Omtrent 1 av 100 har en utviklingshemming i Norge. 

Det er studier som tyder på at utviklingshemmede er 

mer utsatt for psykiske lidelser enn befolkningen for 

øvrig. Hver av landets fastleger vil ha 4-7 pasienter 

med samtidig utviklingshemming og psykisk lidelse 

på sin fastlegeliste. Hvordan fastleger, pårørende og 

øvrige samarbeidspartnere samhandler med personer 

med samtidig utviklingshemming og psykiske lidelser, 

er et tema som er lite studert men som krever en langt 

sterkere innsats enn i dag (20).   

 Alvorlig psykisk sykdom og andre 3.5

årsaker til ung uførhet 

Alvorlig psykisk lidelse, som schizofreni og bipolar 

lidelse, kjennetegnes ved tidlig debut, kronisk forløp 

med vedvarende symptomer, eller gjentatte 

sykdomsepisoder etterfulgt av mer eller mindre 

symptomfrie perioder. Disse kjennetegnene er noen av 

årsakene til at tilstandene er rangert blant de ti 



 

 

12 
 

hyppigste årsaker til år levd med funksjonshemming 

(13). I 2011 led 31,6 % av samtlige uførepensjonister 

av en psykisk sykdom, som dermed er en av de 

hyppigste årsakene for uførepensjon. En psykisk 

diagnose er i dag bak ca. 20 % av alle 

sykefraværsdager i Norge (14).   

Undersøkelser fra Norge viser at pasienter med 

schizofreni har meget høy risiko for å bli uføretrygdet 

(21-23). Det samme gjelder ved bipolare lidelser, hvor 

rundt 50 % av pasienter henvist til 

spesialisthelsetjenesten mottar uførepensjon mot 10 % 

i normalbefolkningen (24). Det er også velkjent at lavt 

utdanningsnivå og svake resultater ved 

intelligenstesting øker risiko for uføretrygd i den 

generelle befolkningen (25-27). For bipolar lidelse har 

en ikke funnet en slik sammenheng, men snarere at 

pasienter med denne lidelsen uføretrygdes i høy grad 

på tross av samme utdanningsnivå som den generelle 

befolkningen (24).  

Det har i de senere årene vært en økning i antall 

uføretrygdede. Den sterke økningen blant unge under 

35 år er særlig bekymringsfull (28). En norsk studie 

(29) viser at i perioden 1977-1993 var tilgangen til 

uføreytelser på grunn av schizofreni, paranoid psykose 

og dype utviklingsforstyrrelser relativt stabil, mens det 

i perioden fra 1994 til 2007 har vært mer enn en 

seksdobling fra nivået i perioden 1977-2007 for 

personer 16-24 år, se figur 2.  

Årsakene til den beskrevne økningen i uføreytelser på 

grunn av schizofreni, paranoid psykose og alvorlige 

utviklingsforstyrrelser er ufullstendig undersøkt, men 

en fortolkning kan være at økende kompetansekrav i 

arbeidslivet gjør det vanskeligere å være i arbeid hvis 

man ikke behersker ferdighetene som kreves. Dagens 

arbeidsliv stiller også høyere krav til effektivitet og 

relasjonell kompetanse enn tidligere. Dette kan også 

trolig bidra til at unge med både psykoselidelser, 

alvorlige utviklingsforstyrrelser og rusadferd i større 

grad enn før blir stående utenfor arbeidslivet.  

Hvis strukturelle samfunnsendringer fører til at tidlig 

utfall fra arbeidsliv gis medisinske diagnoser kan det i 

verste fall føre til at ungdommer som burde ha fått 

tilpassede opplærings- og jobbtilbud tidlig nok 

istedenfor blir sykeliggjort, og utvikler selvforståelse 

og symptomer som over tid gjør dem syke.  

Alternativt kan mulige årsaker til reelt økende 

psykiske helseplager hos barn og unge blant annet 

skyldes at stadig flere vokser opp etter å ha overlevd 

ekstrem prematuritet som er assosiert med en økt 

forekomst av lærevansker og andre 

utviklingsforstyrrelser. Økt narkotikamisbruk, flere 

oppløste familier og barn som utvikler relasjonsskader 

i svake sosiale nettverk kan være andre forklaringer.  

Både økende utfordringer i arbeidslivet for unge med 

spesifikke eller generelle lærevansker og en reell 

økning i psykisk sykelighet kan således være 

forklaringer på økningen i unge uføre. Unge som ikke 

kommer inn i arbeidslivet eller er i ferd må falle ut av 

det bør derfor raskt tilbys helhetlige psykiatriske og 

spesialpedagogiske utredninger og tilpasset videre 

oppfølging. En rent medisinsk fortolkning av disse 

ungdommenes utfordringer og muligheter er for 

snever.  

Figur 2:Tilgangsrater for uføreytelser for personer 16-24 år. 1977-2006, fordelt på typer diagnoser, psykiske 

sykdommer 
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 Forebygging og tidlig intervensjon  3.6

Forebygging og helsefremmende arbeid vurderes 

gjerne som mer rasjonelt enn å vente til sykdom eller 

problemer allerede er etablert - for så å behandle. 

Dette gjelder like mye for psykisk som for somatisk 

helse, og det er også mange av de samme 

utfordringene knyttet til identifikasjon av 

risikogrupper og effekten av forebyggende tiltak.  

Mye av grunnlaget for god psykisk helse gjennom 

livet legges i oppveksten. Det er derfor nødvendig at 

mye av det primærforebyggende arbeidet rettes inn 

mot barn og ungdom og deres oppvekstbetingelser. En 

norsk undersøkelse har nylig vist at det er statistisk 

sammenheng mellom barndomstraumer, genetisk 

disposisjon og strukturelle hjerneforandringer som 

assosieres med schizofreni og bipolar lidelse (30).  

Primærforebyggende tiltak skjer i stor grad utenfor 

helsevesenet, og handler grunnleggende sett om 

samfunnsplanlegging, f.eks. når det gjelder 

rammevilkår for barnefamilier generelt og utsatte 

barnefamilier spesielt. Skoler / skolehelsetjeneste (for 

eksempel programmer mot mobbing), helsestasjoner 

og barnevern er for eksempel viktige. Tiltak for 

integrering av flyktninger og innvandrere må også 

antas å ha en forebyggende effekt. Likedan 

forebyggende arbeid mot rusmisbruk.  

Det er glidende overganger mellom det rent 

forebyggende arbeidet og tidlig intervensjon når det 

allerede er utviklet symptomer som gir grunn til 

bekymring.  Følgende utdrag fra ”Veileder i psykisk 

helsearbeid for barn og unge i kommunene” illustrerer 

dette (30).  

Den psykiske helsen påvirkes av både individuelle, 

familiære og samfunnsmessige faktorer. Noen faktorer 

innebærer økt risiko for utvikling av psykiske vansker, 

mens andre bidrar til å beskytte barna mot slike. 

Hvilke faktorer som er av størst betydning kan variere, 

blant annet ut fra barnets alder. Forhold som øker 

sannsynligheten for utvikling av vansker er nå ganske 

godt identifisert (31). Veier til utvikling av god 

fungering har fått mindre oppmerksomhet, selv om en 

rekke studier i de senere år har undersøkt hvilke 

forhold som bidrar til god fungering hos barn fra 

belastede familier (32). Beskyttelsesfaktorer 

forekommer på flere nivå: 

• På individnivå: Medfødt robusthet, sosiale 

ferdigheter og lett temperament, selvstendighet og 

opplevelse av å styre viktige aspekter ved eget liv, 

mestring og følelse av egenverd, kognitiv kapasitet, 

opplevelse av sammenheng, kreativitet og interesser. 

• I forhold til foresatte og nær familie: Foreldres 

varme og utviklingsstøttende omsorg, foreldres 

deltakelse og interesse i barns liv, konsistens i 

oppdragelse, foreldre som tillater barnet å motta hjelp 

fra andre og som selv får god sosial støtte fra naboer, 

venner og familie. Internasjonale og nasjonale studier 

viser at barn i barneverntiltak har økt risiko for å 

utvikle psykiske problemer sammenlignet med øvrige 

barn/ungdom (33). 

• I forhold til øvrig nettverk og samfunn: Sosialt 

nettverk preget av støtte (minst en person som har hatt 

positiv betydning for barnet over tid), tilhørighet i 

gruppe som representerer verdier innenfor samfunnets 

anerkjente normer, samfunnsstrukturer som støtter 

personens mestringsstrategier, inkludering i 

skole/arbeidsliv, tiltak som virker sosial utjevnende. 

Mobbing kan også være en forløper til utvikling av 

rusmisbruk. Barn og unge som flyktninger, asylsøkere 

og/eller lever i ufrivillig eksil, har større risiko for å 

utvikle psykiske lidelser.  

3.6.1 Omsorgssituasjon 

Sviktende omsorg under oppveksten er en klart 

disponerende faktor for utvikling av psykiske 

TIPS ung – Oslo syd 
Et ambulant team som opererer på tvers av tre 
bydeler i Oslo; Nordstrand, Østensjø og Søndre 
Nordstrand og dekker en samlet barne- og 
ungdomsbefolkning på ca. 30 000.  

 
Oppgaver og målsetninger er å oppdage og utrede:   

• ungdom med mulig psykoserisiko, bidra til 
oppfølging via rådgivning, konsultasjon 
eller behandling.  

• pasienter med førstegangspsykoser, delta i 
behandlerteam ved behov. 

 
Teamet kommer i kontakt med ungdommene 
gjennom informasjonsarbeid overfor førstelinjen og 
skoler. Teamet samarbeider tett med fastleger, 
skolehelsetjenesten og helsestasjonene, DPS og  
BUP. Teamet kan også ta ungdom direkte inn til 
vurdering 

TIPS-teamet deltar på poliklinikkenes 
inntaksmøter og arbeider arena-fleksibelt. Ved 
behov kan de følge opp pasienter 4-5 ganger pr. uke. 
Behandlingen skjer dels i form av individuelt arbeid 
med ungdom, dels ved familiebehandling og 
foreldresamtaler. Kognitiv atferdsterapi og 
psykoedukasjon er sentrale tilnærmingsmåter ved 
siden av medikamentell behandling ved etablert 
psykose eller bipolar affektiv lidelse. Pårørende-kurs 
holdes i samarbeid med DPS  
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helseproblemer og relasjonelle vansker (34). Barn av 

psykisk syke foreldre er en spesielt utsatt gruppe, som 

både kan være arvelig sårbare, og som ofte utsettes for 

betydelige belastninger. Det er gjort mye for å høyne 

bevisstheten innenfor spesialisthelsetjenesten om 

denne problemstillingen, men fortsatt er det nødvendig 

å arbeide for en bedre ivaretakelse av disse barna. Det 

samme gjelder for barn av rusmisbrukere. Samarbeidet 

mellom de ulike delene av helsetjenesten bør styrkes 

for disse barna og deres foreldre, ikke minst i form av 

øket samarbeid mellom aktører på kommunalt nivå. 

3.6.2 Vold og seksuelle overgrep mot barn og 

unge 

Vold og seksuelt misbruk av barn og unge rammer 

antagelig minst 15 % av jenter og 5 % av gutter i 

høyinntektsland (35). Misbruk i barndommen er 

assosiert med økt risiko for både psykisk sykdom og 

rusproblematikk senere i livet (35). Angst, 

posttraumatisk stress syndrom, atferdsproblemer, lav 

selvtillit og utagerende seksualisert atferd er ikke 

uvanlige symptomer på seksuelt misbruk, men 

symptomene vil ofte kunne være vagere (36). I 2013 

var den såkalte Alvdal-saken og Christoffer-saken et 

gjennomgående tema i blant annet tidsskrift for Den 

norske legeforening (37, 38). Debatten dreide seg om 

helsepersonells evne til å se forbi en diagnose og tørre 

å gå inn i ubehagelige dialoger om mulig vold og 

misbruk. I nevnte rettsaker hadde barna vært igjennom 

omfattende medisinske utredninger og blitt 

diagnostisert med henholdsvis ADHD og Aspergers 

syndrom, på grunn av avvik i barnets atferd (37). Det 

er viktig at en psykiatrisk diagnose ikke blir en 

unnskyldning til å forklare «alle» aspekter ved et 

barns væremåte (38).   

3.6.3 Mobbing 

Klinikere erfarer at mange pasienter i psykisk 

helsevern har alvorlige mobbe-historier bak seg. 

Forskning viser at mobbing, inkludert nett-mobbing, 

er relatert til økt suicidalfare (39). En studie viser at 

både mobbe-ofrene og mobberne har økt forekomst av 

psykose-symptomer ved 18 års alder (40). Det er 

rimelig å stille spørsmålet om norsk skole faktisk 

gjennomfører de tiltakene som er nødvendig for å 

forhindre mobbing, og hva som er nødvendig og 

adekvat oppfølging i helsetjenesten av både mobbe-

offer og mobbere. 

 Tidlig oppdagelse og intervensjon 3.7

ved psykose 

Alvorlig psykisk lidelse som schizofreni og bipolar 

lidelse debuterer ofte i tenårene eller tidlig voksen 

alder og kan være svært vanskelig å skille fra 

hverandre i begynnelsen. Det ser også ut til å være en 

del overlapping mellom gruppene når det gjelder 

genetisk sårbarhet. Av den grunn kan det være 

rasjonelt å definere begge diagnosegrupper som mål 

for forebygging/ tidlig intervensjonsarbeid. De yngste 

pasientene blir ofte gående for lenge før 

psykoselidelse eller bipolar lidelse blir diagnostisert, 

også om de er i kontakt med spesialisthelsetjenesten 

(41, 42). En må anta at dette primært skyldes mer 

udifferensierte symptombilder hos de yngste, og at 

diagnosekriteriene blir klarere med økende alder. 

Antagelig avspeiler det også at disse pasientgruppene 

utgjør en relativt liten del av pasientpopulasjonen i 

disse aldersgruppene, noe som gjør at den enkelte 

behandler i primærhelsetjenesten og i generelle BUP-

team
3
 får for liten erfaring.    

Det er en særlig utfordring for de kommunale 

tjenestene å fange opp denne gruppen barn og unge 

tidlig nok. Tjenestene er organisert i forskjellige linjer, 

og det er stor variasjon i hvor godt man kommuniserer 

internt. Til dels er det også taushetspliktsmessige 

hindre som kan vanskeliggjøre samhandlingen internt 

i kommunen om mulig alvorlig syke barn og unge.  

I dag opplever mange barn, unge og deres familier at 

tilbudene er faglig svake og isolerte. Der hvor det er 

etablert robuste samhandlingsmodeller i kommunene 

er det ikke på grunn av – men på tross av 

rammebetingelsene for dette. 

Det er derfor påkrevet med et nasjonalt systemarbeid 

som kan beskrive hvorledes samarbeid mellom 

kommunale tjenester skal skje og hvilke rettslige og 

økonomiske grep som er nødvendige. Dette må til for 

at helsestasjon og skolehelsetjeneste, fastlege, PPT og 

sosialtjeneste skal oppleve at samhandling er 

tilrettelagt for og understøttet, slik at det blir 

virkeliggjort som et system som er påregnelig og 

effektivt.  Dette er nødvendig for at barn og deres 

foresatte skal oppleve helhetlige tjenester som tilbyr et 

pasientsentrert tilbud, og for at de kommunale 

tjenestene fremstår som en samlet og påregnelig 

samarbeidspart med BUP.  Dette krever at de ulike 

involverte kommunale tjenestene har nødvendige 

ledelsesmessige fullmakter og ressurser i sine linjer til 

å sørge for rettidig og tilstrekkelig samhandling når 

det kreves. 

Forebyggings- og tidlig intervensjonsstrategier mot 

psykose og bipolar lidelse bygger på en forståelse av 

                                                           
3
 Barne- og ungdomspsykiatri  
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at disse tilstandene utvikler seg i faser. Rasjonalet for 

programmene kan deles i tre:  

1. Mennesker som går med ubehandlet psykose 

over tid har dårligere prognose enn de som 

kommer fort til behandling. Det må derfor 

tilstrebes å fange opp psykosepasienter og 

tilby adekvat utredning og behandling i en 

tidlig fase (43).  

2. Det er i noen grad mulig å identifisere 

mennesker som har svært høy risiko for 

psykoseutvikling før psykosen er etablert, 

fordi mange gjennomgår en såkalt 

prodromal-fase med svakere symptomer. I 

denne fasen er det mulig at  adekvat 

oppfølging og optimalisering av 

miljøfaktorer kan utsette eller forebygge 

psykoseutvikling (44, 45). Kontakt med 

behandlingsapparatet i denne fasen vil også 

bidra til rask medikamentell behandling og 

adekvat psykoterapeutisk behandling ved 

psykoseutvikling.  

3. Det er høy selvmordsrisiko i tidlig fase hos 

mange av disse pasientene. Etablering av en 

behandlingsrelasjon må antas å redusere 

denne faren.  

Ved debut av psykoselidelser i ungdomsalderen er det 

ikke bare sykdommens symptomer som bidrar til 

funksjonsfall og personlig lidelse. Symptomene fører 

ofte til at unge pasienter faller ut av skole og blir 

isolert fra jevnaldrende. De går dermed glipp av 

vesentlige elementer i en ekstremt viktig 

utviklingsfase, og selv med en senere symptombedring 

kan de ha fått huller i formelle og sosiale ferdigheter 

som blir til hinder for videre utdanning og arbeid. 

Tidlig diagnose og adekvat behandling er derfor viktig 

for å redusere utviklingsmessige konsekvenser og 

skader på nære relasjoner 

En innvending mot tidlige intervensjonsstrategier mot 

psykoselidelser er at den vil føre til behandling av 

mennesker som aldri ville ha utviklet psykose. Det er 

imidlertid nå allment akseptert at medikamentell 

behandling med antipsykotika ikke skal startes på 

grunnlag av risiko-kriterier – det forutsettes klare 

psykose-symptomer. Risikokriteriene er imidlertid 

såpass prognostisk treffsikre at behandling i form av 

samtaler, eventuelt familiearbeid, stressreduksjon / 

skole- og jobbtilpasning uansett er indisert.  

Til tross for at Norge er langt framme i internasjonal 

forskning på psykoselidelser og tidlig intervensjon, er 

det fortsatt et for lite utbygd tilbud om tidlig 

intervensjon rundt i landet, spesielt for aldersgruppen 

under 18 år.  

3.7.1 Tidlig intervensjon ved andre alvorlige 

lidelser 

Selv om stadie-tenkningen og tidlig-

intervensjonsforskningen har kommet lengst på 

området psykoser og bipolar lidelse, så er det en 

økende interesse for å anvende lignende modeller i 

forståelse og behandling av bl.a. spiseforstyrrelser og 

personlighetsforstyrrelser, for å se om det er mulig å 

identifisere på et tidlig stadium de som er i fare for 

alvorlig utvikling, og sette inn virksomme tiltak 

tidligere. Det har tradisjonelt vært stor 

tilbakeholdenhet med å bruke 

personlighetsforstyrrelsesdiagnoser innen barne- og 

ungdomspsykiatrien i Norge, fordi ungdom er i rask 

utvikling og symptomer som minner om 

personlighetsforstyrrelser kan være forbigående 

fenomener hos ungdom. Forskningsmessig er det 

imidlertid økende holdepunkter for at 

personlighetsforstyrrelser begynner, og utkrystalliserer 

seg før 18 års alderen. Barne- og ungdomspsykiatrien 

forholder seg til disse ungdommene, og har i mange 

tilfeller fulgt dem fra de var mye yngre. Hvorvidt det 

vil ha behandlingsmessige fordeler å identifisere de 

som er i ferd med å utvikle personlighetsforstyrrelser 

før fylte 18 år er ennå uavklart, selv om det finnes 

studier som peker i en slik retning (46). 

 Alderspsykiatri  3.8

I følge SSBs nøkkeltall for befolkningen fra 2014
 
(47) 

er rundt én av ti personer i Norge 70 år eller mer, og 

frem mot 2060 vil dette tallet stige til én av fem. Den 

store veksten i antall eldre er en utfordring for både 

somatisk og psykiatrisk helsetjeneste. 

Alvorlig psykisk sykdom opptrer hyppig i den eldre 

delen av befolkningen. Alderspsykiatriske lidelser er 

definert som psykiatriske lidelser som opptrer første 

gang etter fylte 65 år. Disse lidelsene kjennetegnes 

ved at det ofte er sammenheng mellom somatiske 

aldringstegn eller sykdom, og psykiatrisk sykdom. De 

vanligste psykiske lidelsene som rammer eldre er 

depresjon, demenssykdom, angstlidelser og 

medikament- og rusavhengighetstilstander (48). 

Psykoselidelser er heller ikke uvanlig i denne 

aldersgruppen. Både akutte psykotiske tilstander og 

kroniske – ofte paranoide – psykotiske forestillinger 

opptrer relativt hyppig. Behandlingen kan være 

krevende, og belastningen på pasientenes 

familienettverk betydelig.  
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Den store andelen av alderspsykiatriske pasienter i 

norske sykehjem har ført til et økt behov for 

samhandling mellom sykehjem og alderspsykiatriske 

avdelinger. For å styrke dette samarbeidet er det nylig 

utarbeidet en manual for samhandlingsmodellen 

SAMSA
4
 for kompetanseutvikling mellom sykehjem 

og spesialisthelsetjenesten. Denne beskriver hvordan 

kompetanseutvikling kan videreføres i 

sykehjemmenes daglige drift. Manualen er utviklet 

gjennom samhandlings- og forskningsprosjektet 

SAMSA, med et økonomisk støtte fra 

Helsedirektoratet. Forsknings viser at bruk av SAMSA 

fører til økning i opplevd kunnskap, og reduksjon i 

belastning for personalet og utagerende adferd hos 

pasientene (49). 

I 2012 utgav Legeforeningen statusrapporten «Godt å 

bli gammel i Norge? – fra ord til handling i 

eldreomsorgen». I denne løftet Legeforeningen frem 

en bekymring for at eldre pasienter med psykiske 

lidelser blir nedprioritert i helsevesenet. Mye av denne 

bekymringen er grunnet i at det i dag er færre enn 70 

psykiatere som arbeider innenfor alderspsykiatri, noe 

som speiler et stort behov for flere psykiatere med 

kompetanse i dette feltet. Det er også et meget lavt 

antall spesialister i geriatri i Norge, bare 99 per april 

2014, slik at tilbudet innenfor spesialisert kompetanse 

på eldres sykdommer er alt for knapt. 

 Forskning 3.9

Siden helsetjenestetilbudet til pasienter med psykiske 

lidelser i hovedsak er geografisk organisert og 

offentlig finansiert foreligger det en unik mulighet for 

forskning på psykiske lidelser i Norge i motsetning til 

de fleste andre land hvor helsetilbudet, også til de med 

psykiske vansker, i stor grad baserer seg på private 

tilbud. Forskningsnettverk som TOP (50), TIPS (51) 

og BRAIN (52) har benyttet seg av denne muligheten 

og over år inkludert pasienter med alvorlig psykisk 

lidelse i større tverrsnitts-studier og intervensjons- og 

langtidsoppfølging. En rekke publikasjoner og Ph.D.-

arbeider har kommet ut av dette og bidratt til ny og 

vesentlig kunnskap. Nylig ble forskningsgruppen 

NORMENT (50) tildelt benevnelsen Senter for 

Fremragende Forskning innen alvorlige psykiske 

lidelser i konkurranse med de ypperste 

forskningsmiljøene.. Dette er en bekreftelse på at den 

internasjonale forskningsfronten anser nevrobiologisk 

og genetisk forskning som viktig for å forstå og 

behandle schizofreni og bipolare lidelser bedre. 

                                                           
4
 SAMhandling mellom Sykehjem og 

Alderspsykiatrisk avdeling 

Selv om det også har vært en betydelig økning i 

forskningsaktiviteten innen barne- og 

ungdomspsykiatri er feltet preget av at det er lite, og 

det er vanskelig å etablere robuste forskningsmiljøer. 

Det er få akademiske stillinger i barne- og 

ungdomspsykiatri, og det er vanskelig å drive en 

stadig fornyelse av den kliniske virksomheten i tråd 

med utviklingen av evidensbaserte metoder. Det er 

behov for fordypningsstillinger / kombinerte stillinger 

for forskning og klinikk som et middel for å heve den 

akademiske standarden i fagfeltet. 

 Samordning av tjenestetilbudet 3.10

mellom og innad i tjenestenivåene  

Samhandlingsreformens overordnede mål er rett 

behandling på rett sted til rett tid innenfor en 

bærekraftig økonomi. En befolkning med et raskt 

økende antall eldre skal oppleve god kvalitet i 

sammenhengende pasientforløp på tvers av 

forvaltningsnivåene, og det er lagt inn til dels ganske 

sterke økonomiske virkemidler for å nå disse målene
5
. 

Dette gjelder imidlertid bare somatiske helsetjenester, 

og den finansielt største komponenten – kommunal 

medfinansiering av innleggelser i sykehus med 

medisinske diagnoser – er avviklet fra 2015.  

3.10.1 Tjenestetilbudets organisering:  

3.10.1.1 Psykiske helsevern – 

spesialisthelsetjenesten for voksne 

Psykiatrisk spesialisthelsetjeneste for voksne er i 

hovedsak organisert under landets helseforetak og 

består av døgnavdelinger i sykehus (samlokalisert med 

de somatiske avdelingene eller andre steder), 

avtalespesialister og distriktpsykiatriske sentre (DPS), 

både i byer og i distrikt. I tillegg finnes det tre 

regionale sikkerhetsavdelinger, organisert under hhv 

Helse Bergen (Sandviken), i Trondheim (Brøset ved 

St Olavs Hospital) og ved Oslo Universitetssykehus 

(Dikemark,) og 17 lokale sikkerhetsavdelinger. 

Det er geografiske ulikheter i organisering av 

døgntilbudet i sykehus med hensyn til 

differensierings- og spesialiseringsgrad. De fleste 

akuttinnleggelser, særlig til tvungent psykisk 

helsevern, skjer på sykehusavdelingene. 

Sikkerhetsavdelingene har i oppgave å utrede og 

behandle personer med alvorlige sinnslidelser og 

voldsproblematikk. Personer som er dømt til tvungent 

psykisk helsevern får som regel behandling ved 

sikkerhetsavdelingene i kortere eller lengre tid. 

                                                           
5
 St. melding 47 (2008–2009) 
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Sengeantallet i regionale og lokale sikkerhetsenheter 

har variert de siste 20 år. Antall sikkerhetspsykiatriske 

døgnplasser har i perioden 1990 til 2012-2013 økt fra 

155 til 211. 

DPS skal ivareta et bredt spekter av 

allmennpsykiatriske tjenester nær der pasientene bor 

(53), men det er stor forskjell i størrelse, organisering, 

kompetansenivå og kvalitet i tilbudene. Ulikhetene ble 

belyst da Helsetilsynet gjennomførte et 

landsomfattende tilsyn med DPS-ene i 2008/2009. De 

største DPS-ene har flere polikliniske 

allmennpsykiatriske team, til dels med spisset 

kompetanse, ambulante/oppsøkende akutt-team 

(AAT) som kan oppsøke pasienten i hjemmemiljøet, 

polikliniske og ambulante/oppsøkende team for 

behandling av psykose og rus (f.eks. ACT-team og 

FACT-team), gruppepoliklinikk samt døgnenhet med 

både akutt-tilbud og spesialenheter for psykose og 

allmennpsykiatri.  

Det har i Norge som i andre vestlige land fra 1990 – 

2013 foregått en betydelig nedbygging av døgnplasser 

i psykisk helsevern – spesialisthelsetjenesten for 

voksne fra 2,4 plasser/1000 innbyggere til 1,0/1000 

innbyggere. Det er flere som mener at 

nedbyggingstakten er for rask, blant annet ble det i 

”Opptrappingsplan for psykisk helse”  beskrevet mål 

om å etablere totalt 6565 døgnplasser i psykiatrisk 

spesialisthelsetjeneste i løpet av 

opptrappingsplanen(54). Dette målet ble imidlertid 

ikke nådd verken i løpet av planperioden frem til 2006 

eller senere, tvert imot har det foregått en ytterligere 

nedtrapping på ca. 130 døgnplasser hvert år, slik at pr. 

01.01.14 er antallet døgnplasser på 3857. I perioden 

1990-2013 har det vært en betydelig økning i 

poliklinisk og ambulant virksomhet fra 83.2 – 

337.9/1000 innbyggere., samt oppbygging av 

forskjellige kommunale tjenester og boligtilbud. Det 

er imidlertid uklart hvorvidt dette tilbudet 

kompenserer for bortfall av døgntilbud i 

spesialisthelsetjenesten og de ulike behovene som 

gruppen alvorlig psykisk syke har. 

I takt med nedbyggingen av sengeplasser i psykiatrisk 

spesialisthelsetjeneste har liggetiden gått ned. Flere 

studier fra andre land viser en negativ sammenheng 

mellom redusert liggetid for psykisk syke og 

reinnleggelsesfrekvens, noe som kan være et uttrykk 

for at oppbygging av ambulante og polikliniske 

tjenester ikke fullt ut er i stand til å kompensere for 

reduksjonen i sengeplasser (55, 56)  

Polikliniske tjenester måles på indikatorer som 

fristbrudd, ventetider og antall konsultasjoner. 

Pasientene prioriteres etter alvorlighetsgrad (jfr. 

Prioriteringsveilederen). Likevel ligger det en viss fare 

i at disse indikatorene kan vri behandlingen i retning 

av pasienter med lettere lidelser fremfor de med 

alvorlige lidelser med behov for koordinerte, 

langvarige og kontinuerlige tjenester / behandling. Det 

er nødvendig å se på hvordan indikatorer og 

takstsystemene kan understøtte best mulig behandling 

for de sykeste.  

Nedbyggingen av døgnplassene har skjedd av flere 

grunner. Mange pasienter ønsker poliklinisk 

behandling slik at de kan bo hjemme og ha en mest 

mulig autonom tilværelse. Nye behandlings-

muligheter for flere psykiatriske sykdommer har 

heldigvis gjort det mulig å gi behandling og omsorg 

også utenfor institusjon. En drivkraft for nedleggelse 

av psykiatriske senger har også vært et ønske om å 

begrense veksten i helseutgifter.   

Kombinasjonstilbud for pasienter med 
spiseforstyrrelser ved Tiller DPS i Sør-Trøndelag 
  
Tilbudet ble opprettet i 2011. Det består av ukentlig 
gruppeterapi (med måltid) og ukentlig terapi, 
individuelt og i grupper.  
  
Pasientene blir rekruttert fra poliklinikken. 
Inklusjonskriterier er spiseforstyrrelsesdiagnose som 
primærproblematikk, både anoreksi og bulimi. 
Eksklusjonskriterier er aktivt rusmisbruk og psykose. 
Det er etablert legekontakt enten på DPS eller med 
fastlege for alle pasientene. 
  
Pasienter med spiseforstyrrelser kjennetegnes av 
ambivalens til behandling, høy drop-out og historie 
med brutte terapeutiske relasjoner. Tilbudet prioriterer 
utredning og forvern for å forebygge drop-out, bygge 
allianse og optimalisere effekten av behandlingen.  
  
Så langt har 11 pasienter gjennomført programmet. 
Ingen av pasientene har avbrutt behandlingen 
underveis.  
Deltagerne hadde relativt høy alder og 10 av 11 
pasienter hadde sykehistorie av mer enn syv års 
varighet, som regnes som grense for kronisitet for 
denne type lidelser. Syv av pasientene hadde gått i 
behandling i mer enn fem år. Både alder, 
sykdomsvarighet og behandlingslengde indikerte en 
relativt tung pasientgruppe. 
  
Syv av elleve pasienter har hatt godt eller svært godt 
utbytte av behandlingen. Seks av disse fyller ikke lenger 
kriteriene for en spiseforstyrrelsesdiagnose. Fem av 
disse er i ordinær jobb eller skole.  
  
 



 

 

18 
 

3.10.1.2 Psykisk helsevern-

spesialisthelsetjenesten for barn og 

unge 

Mens voksenpsykiatrien vokste fram med 

tyngdepunktet i døgnavdelinger, har barne- og 

ungdomspsykiatrien en annen (og mye kortere) 

historie, der polikliniske behandlingstilbud ble etablert 

først, og preget utviklingen fra starten av. 

Sammenlignet med voksne pasienter har barn og 

ungdom i langt større grad et familienettverk som tar 

ansvar for deres omsorg i perioder med sykdom. 

Generelle samfunnsmessige normer, støttet av 

kunnskap om tilknytningens betydning, har også 

bidratt til at døgnbehandling for barn og ungdom har 

blitt holdt på et minimum.  I følge SSBs statistikkbank 

var antallet døgnplasser for alle helseregionene samlet 

312 i 2002, mens det var 305 i 2013.  Det 

representerer dermed en reduksjon av antallet 

døgnplasser i forhold til populasjonen, noe som er 

forsøkt kompensert ved oppretting av ambulante team 

av ulike typer, blant annet for akuttbehandling. 

Samtidig har det også vært en stor økning i 

polikliniske konsultasjoner.  

Det finnes ingen fasit for hva som er ”riktig” nivå av 

døgnplasser, men noen steder i landet må ungdom 

legges inn på voksenpsykiatriske avdelinger fordi 

døgntilbudet i BUP er for lite robust. Andre steder 

rapporteres det at barn og ungdom med alvorlig 

psykopatologi må tas hånd om av barnevernet av 

samme grunn. Disse forholdene kan ikke tallfestes, 

men det bør vurderes om prioriteringen av polikliniske 

og ambulante tjenester tar høyde for de utfordringene 

som følger med noen av de aller sykeste. Dette gjelder 

blant annet ungdom med psykose og 

farlighetsproblematikk. 

3.10.1.3 Psykisk helsevern i kommunene 

Opptrappingsplanen for psykisk helse hadde konkrete 

mål om å forbedre situasjonen for psykiatriske 

pasienter. Det ble avsatt øremerkede midler for 

opprettelse av 3400 omsorgsboliger samt å øke antall 

årsverk knyttet til psykisk helsearbeid i kommunene. 

Resultatene fra Samdata/SINTEF viste at det i 2008 

var opprettet 3019 omsorgsboliger gjennom 

opptrappingsmidler. Når det gjelder hjemmetjenester i 

kommunene øremerket psykiatriske pasienter, hadde 

man i 2007 nådd 83 % av en planlagt økning til 3400 

årsverk. Helsetilsynets rapport i 2007 påpekte fortsatt 

betydelige boligproblemer for psykiatriske pasienter i 

de største byene, tilsvarende en mangel på 200-300 

boliger
6
.  

I en rapport fra Sintef (57) er det undersøkt hvor 

mange i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB) som er vurdert utskrivningsklare 

og ventende på et kommunalt tilbud. Antallet i 2010 er 

henholdsvis 7 % i psykisk helsevern og 1 % i TSB. De 

ventende utskrivningsklare pasientene kjennetegnes 

ved at de oftest er menn, lavt udannet, har alvorlig 

psykisk lidelse, er oftere innlagt som øyeblikkelig 

hjelp eller re-innlagt, bor i en storby og har dårlig 

nettverk. Sintef-rapporten konkluderer med at dette er 

pasienter som sannsynligvis trenger omfattende tilbud 

i kommunen i tillegg til bemannede omsorgsboliger, 

og der samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og 

kommunen sannsynligvis er påkrevet. Det er 

holdepunkter for at oppfølging av de med alvorlig 

psykisk lidelse etter døgnopphold i 

spesialisthelsetjenesten for ofte svikter og derved 

indirekte bidrar til at disse pasientene får alvorlige 

tilbakefall av sin grunnlidelse med behov for 

reinnleggelse i spesialisthelsetjenesten. Dette fremgår 

av Sintef rapporten (57), men også av et internt 

kvalitetssikringsprosjekt i psykiatrisk divisjon i Helse 

Bergen som fant at en høy andel av de med alvorlige 

psykiske lidelser ikke fikk nødvendig helsehjelp i 

form av kontinuerlig og kvalifisert oppfølging etter 

utskrivelse, med konsekvenser i form av tilbakefall og 

behov for reinnleggelse (58).  

Lovverket som regulerer det kommunale tilbudet for 

de med alvorlig psykisk lidelse stiller kommunen 

relativt fritt med hensyn til hvilket tilbud de ønsker å 

gi, uavhengig av hva spesialisthelsetjenenesten mener 

er nødvendig. Dette kan stille spesialisthelsetjenesten i 

en vanskelig situasjon med hensyn til vurdering av om 

en pasient kan skrives ut eller ikke. I noen grad kan 

man forutse at et for svakt tilbud i kommunen fører til 

risiko for ny forverring og behov for reinnleggelse.  

For kommunene oppleves det på den annen side som 

krevende at spesialisthelsetjenesten stiller krav til- 

eller gir pasienter løfter om - tjenester som 

kommunene ikke kan tilby eller fra sitt perspektiv ikke 

anser som hensiktsmessige for brukeren.  

Det er en betydelig kvalitetsutfordring at pasientene 

skal overføres mellom tjenestenivåer som har ulike 

økonomiske interesser knyttet til overføringen. For 

kommunene er det åpenbart økonomisk gunstig at 

pasienten blir lengst mulig innskrevet i 
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spesialisthelsetjenesten, og et svakt bemannet 

kommunalt bo- og omsorgstilbud som medfører 

hyppigere reinnleggelser kan derfor fremstå som 

økonomisk gunstig for kommunen. I noen kommuner 

kan det også være bekymring for at brukeres kunnskap 

om svært gode bo- og omsorgstilbud kan føre til en 

tilflytting av flere ressurskrevende brukere, noen 

ganger kalt «velferdsflyktninger».  

Slike mekanismer kan bidra til at Norge har et høyt 

antall ikke planlagte innleggelser i psykiatriske 

institusjoner sammenlignet med andre OECD-land 

(59). 

3.10.1.4 Barnevern eller innleggelse i 

spesialisthelsetjenesten  

For de yngste pasientene er det en svært utfordrende 

problemstilling når de er for dårlig fungerende til å bo 

hjemme. Innenfor spesialisthelsetjenesten er det et 

svært begrenset tilbud av døgnplasser. Etter 

stabilisering av akuttsituasjon, utredning og en første 

fase av behandling, er det allment akseptert at barn bør 

ut av sykehus og til hjemmet, eller til en hjem-

lignende situasjon. Når foreldre ikke er i stand til å ta 

hånd om barnet etter utskrivning, er barnevernet den 

kommunale instansen som må overta ansvaret. Et 

forsterket omsorgstilbud er imidlertid kostbart og 

kompetansekrevende for kommunen. I slike 

situasjoner ser man ofte tegn til vegring fra 

kommunenes side. Det koster ingenting for 

kommunen om barnet blir værende innlagt lenger enn 

spesialisthelsetjenesten mener er nødvendig, noe som 

kan bidra til at denne pasientgruppen blir lavere 

prioritert enn somatiske pasienter hvor kommunen må 

betale fra første utskrivningsklare overliggerdøgn. 

En annen problemstilling gjelder barn som primært er 

under barnevernets omsorg, men viser alvorlige 

atferdsforstyrrelser eller annen psykopatologi. 

Terskelen for å komme under barnevernets omsorg er 

vanligvis høy, dvs. at de fleste av disse barna har 

betydelige tilknytningsvansker. Det er mye som taler 

for at disse barna trenger en større grad av integrert 

behandling og omsorg, der miljøterapi/ 

samspillsbehandling og eventuelt individualterapi 

skjer innenfor en samlet faglig forståelsesramme som 

preger hele barnets livssituasjon. For å skape et slikt 

tilbud, må barnevernet rustes opp, både med 

kompetanse og stillinger. Spesialisthelsetjenesten kan 

være en aktiv støttespiller, men kan aldri ha 

omsorgsansvaret for barn mens de vokser opp. 

3.10.1.5 Fastlegen og alvorlig psykisk syke  

Fastlegen har en koordinerende funksjon og en 

portvaktfunksjon for pasienter med alvorlig psykisk 

lidelse. Hun har dialog med kommunale tilbud som 

hjemmebaserte tjenester og kommunal psykisk 

helsearbeider, lavtersktilbud som ”Rask psykisk 

helsehjelp”, og henviser til avtalespesialister, lokale 

DPS / poliklinikk, ambulant behandling eller 

døgnbehandling, tvangsinnleggelse ved psykiatrisk 

døgnpost, innleggelse for avrusning eller 

rehabilitering ved rus-institusjoner. Fastlegen har også 

forpliktelser overfor listepasienter som ikke selv tar 

kontakt. Dette gjelder bl.a. dersom fastlegen får 

kunnskap om at pasienten ikke har innsikt i sin egen 

helsesituasjon men trenger helsehjelp. For psykisk 

syke og rusavhengige vil et godt system for samspill 

med andre kommunale tjenester og 

spesialisthelsetjenesten øke fastlegens mulighet for å 

holde kontakt med denne pasientgruppen. Kommunen 

eller bydelens psykiske helsearbeidere bør forpliktes 

til tettere og systematisk oppfølging av denne 

pasientgruppen, sammen med fastlegen.  

3.10.1.6 Avtalespesialister i psykiatri   

Avtalespesialistene har driftstilskudd fra det regionale 

helseforetaket, som forplikter spesialisten til å 

gjennomføre 1050 konsultasjoner per år. 

Avtalespesialister anvender de samme 

egenandelssatser som DPSene. Avtalepsykiaterne 

utgjør 186 årsverk og avtalepsykologene 431 årsverk 

på landsbasis
7
. Avtalepsykiaterne behandlet 17400 

personer i 2013 og psykologene 36400. 

Avtalespesialistene sto for 24 % av alle polikliniske 

konsultasjoner i psykiatri i 2013. Avtalepraksis er i all 

hovedsak lokalisert i større byer.   

Det er henvisningsplikt, dvs. at alle pasienter til 

avtalepraksis, som til DPS, må ha henvisning fra 

fastlege, eller annen behandlingsinstitusjon, slik at 

fastlegenes prioritering av pasienten er et viktig 

premiss for hvilke pasienter som tas imot hos 

spesialisten. 70-90 % av alle pasientene som avtale 

psykiatere behandler er henvist fra fastlege. De 

viktigste diagnosegrupper i avtalepraksis er depressive 

tilstander (27,5 %) og angstlidelser (27,5 %). Bipolare 

lidelser utgjør 7,5 % av avtalepsykiaternes 

konsultasjoner. I følge Helsedirektoratets rapport fra 

2012, om distriktpsykiatriske tjenester, ser man at de 

dominerende diagnosegruppene ved DPS og 

poliklinikker var affektive lidelser (for eks. depresjon) 
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(35 %), nevrotiske lidelser (for eks. angst) (29 %) og 

schizofrenier (10 %)(60).   

3.10.1.7 Kommunal drift av DPS - rett medisin 

eller mer byråkratisering? 

Den sittende regjeringen varslet i sin politiske 

plattform høsten 2013 et ønske å etablere en 

forsøksordning med kommunal drift av DPS til noen 

forsøkskommuner som har tilstrekkelig kapasitet og 

kompetanse, og som ønsker å prøve ut en slik ordning. 

Legeforeningen vil be om foreningsleddenes råd i 

denne saken i en særskilt høringsrunde, og dette er 

derfor ikke nærmere omtalt her.  

 Kompetansebehov i framtida  3.11

Per 24.11.14 er det 1332 yrkesaktive spesialister i 

psykiatri (under 70 år og i Norge) og 658 registrert 

under utdanning i psykiatri. De siste ti årene har det 

gjennomsnittlig vært 60,5 spesialistgodkjenninger per 

år etter norske regler og 34,4 konverteringer fra 

EU/EØS, hvorav 48 % fra Sverige og de fleste øvrige 

fra Danmark, Tyskland, Polen, Litauen, Ungarn, 

Island, Bulgaria og Latvia (samt en del andre land). 

De neste ti årene vil gjennomsnittlig 37,5 spesialister 

gå av med pensjon hvert år forutsatt en 

pensjonsavgang ved fylte 70 år, eller 53,6 per år de 

neste sju årene forutsatt en pensjonsavgang ved fylte 

67 år. Det ser dermed ut til å kunne være rom for å 

kunne dekke inn en årlig etterspørselsvekst på minst 

0,5 % per år, men muligens en del mer dersom en del 

av dem med konvertert spesialistgodkjenning blir 

værende i Norge og/eller de fleste vil fortsette å 

arbeide frem til fylte 70 år. Men både den historiske 

etterspørselsveksten og behovene fremover er trolig 

langt høyere enn dette. Det er derfor behov for høyere 

kapasitet i spesialistutdanningen. 

Per 24.11.14 er det 298 yrkesaktive spesialister i 

barne- og ungdomspsykiatri (under 70 år og i Norge) 

og 282 registrert under utdanning i barne- og 

ungdomspsykiatri, hvorav 237 samtidig er registrert i 

stilling som lege i spesialisering. De siste ti årene har 

det gjennomsnittlig vært 16,8 spesialistgodkjenninger 

per år etter norske regler og 5,3 konverteringer fra 

EU/EØS, hvorav godt over halvparten fra Sverige og 

de fleste øvrige fra Danmark, Island og Tyskland 

(samt en del andre land med én konvertering). De 

neste ti årene vil gjennomsnittlig 6,3 spesialister gå av 

med pensjon hvert år forutsatt en pensjonsavgang ved 

fylte 70 år, eller 9,0 per år forutsatt en pensjonsavgang 

ved fylte 67 år. Det ser dermed ut til å kunne være rom 

for å kunne dekke inn en årlig etterspørselsvekst på 

minst 2,6 % per år, men muligens noe mer dersom en 

del av dem med konvertert spesialistgodkjenning blir 

værende i Norge og/eller de fleste vil fortsette å 

arbeide frem til fylte 70 år. Men både den historiske 

etterspørselsveksten og behovene fremover er trolig 

noe høyere enn dette. Det kan derfor være behov for 

noe høyere kapasitet i spesialistutdanningen, men 

samtidig er det ingen annen spesialitet som allerede 

har omtrent like mange leger i spesialisering som 

overordnede sykehusleger, slik tilfelle er i barne- og 

ungdomspsykiatri. 

3.11.1   Overgangene – en utfordring  

Pasienter med alvorlig psykisk lidelse har ofte behov 

for hjelp fra mange aktører både i 

primærhelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten. I 

2009 beregnet Sintef at hele 70 % av voksne som 

Figur 3: Psykoseforløpet - en kontinuerlig prosess 
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mottar kommunale tjenester fordi de har psykiske 

lidelser eller vansker, også mottar en eller annen form 

for behandling i spesialisthelsetjenesten (61). Sintef 

har også funnet at det er etablert minst ett kommunalt 

tilbud for et flertall av pasientene innlagt for 

døgnbehandling i psykisk helsevern, og at det for 

nesten alle pasientene i døgnbehandling eksisterer et 

samarbeid mellom behandlende enhet og en ekstern 

instans (62). Pårørende, fastlege, psykisk helsearbeid, 

NAV Trygd og psykiatrisk poliklinikk utgjør de 

viktigste samarbeidspartnerne i støtteapparatet til 

pasienten. En eller flere blant disse instansene er 

involvert i 95 % av tilfellene. For over halvparten av 

pasientene er det imidlertid tre eller flere instanser 

som samarbeider og for en fjerdedel av pasientene er 

fem eller flere instanser involvert. Disse resultatene 

tydeliggjør behovet for - og kompleksiteten i 

samhandling innad og mellom nivåene. 

Kontinuerlige og sammenhengende tjenester bidrar til 

gode pasientforløp, men er krevende å etablere og å 

vedlikeholde når mange aktører og nivåer er involvert. 

Overganger er sårbare, fordi de innebærer en mulighet 

for at informasjon glipper og ansvar ikke oppleves 

som overført. For en pasientgruppe som kjennetegnes 

bl.a. ved vansker med å hevde egne behov, manglende 

sykdomserkjennelse og negativ holdning til 

behandling er det helt nødvendig at det foreligger 

strukturer som sikrer kontinuitet og sammenhengende 

tjenester uavhengig av pasientens evne til å hevde sin 

rett til slik hjelp.   

Eksempler på et slikt kontinuerlig og 

sammenhengende pasientforløp på tvers av nivåer er 

forslaget til psykoseforløp laget i det interne 

kvalitetsprosjektet i Helse Bergen (58) illustrert i figur 

3. I sin rapport sier arbeidsgruppen at de har funnet det 

formålstjenlig å se på psykoseforløpet som en 

kontinuerlig prosess med fire faser:  

 Stabil fase - arbeidsfasen  

 Ustabil fase  

 Akuttfase – tiltak ved DPS  

 Akuttfase – tiltak ved sykehus  

En kan tenke seg at det kan være hensiktsmessig å 

utforme tilsvarende pasientforløp for andre 

hovedgrupper av psykiske lidelser, som affektive 

lidelser og personlighetsforstyrrelser.   

3.11.2  Å skape god samhandling rundt 

alvorlig psykisk syke 

Fastlegen har en viktig koordinerende rolle for 

pasienter i behov av hjelp fra forskjellige aktører. Det 

er i de senere år også utviklet og tatt i bruk en rekke 

verktøy og modeller for å kompensere for et stadig 

mer fragmentert helsetjenestetilbud til psykisk syke, 

som veiledning-/samhandlingsnettverk, ambulante 

akutt-team, ACT-team og FACT team. Felles for disse 

modellene, som hver for seg er dokumentert å være 

gode verktøy, er at de ikke er blitt en nasjonal 

standard. Dette kan dels forklares ved at man ikke har 

evnet å lage robuste samhandlings-strukturer på 

kommunal side som gjør at både sosialfaglige og 

medisinske ressurser understøttes og forpliktes sterkt 

nok til samhandling, dels ved at kommunalt 

engasjement i nivåovergripende team ikke er 

understøttet med incentiver verken i kommune eller 

DPS. Det er derfor gledelig at en incentivordning for 

dette nå synes å være under utredning. 

3.11.2.1 Individuell plan, krisemestringsplan og 

behandlingsplan  

Dette er alle hjelpemidler som kan fremme bedre 

samhandling og mer sammenhengende tjenester. 

Individuell plan er regulert gjennom lov og forskrift. 

Disse hjelpemidlene har et større potensiale dersom de 

brukes mer systematisk og aktivt enn i dag. Det bør 

Samhandlingsnettverk ved Vinderen DPS i Oslo 

 
Rapporten «Allmennlegetjenesten og psykisk helse» fra 
Helsedirektoratet viser at åtte av ti oppsøker fastlegen 
sin når de får psykiske helseplager. Tett dialog mellom 
fastlege og spesialist er derfor nødvendig, og systemer 
for dette må utvikles bedre enn i dag. For å gjøre 
fastleger tryggere i møte med pasienter med psykiske 
lidelser har Vinderen DPS i Oslo i mange år hatt et 
samarbeidsprosjekt med fastlegene i sitt område. For 
interesserte fastleger og psykologer/psykiatere ved 
DPS-et er det blitt opprettet samhandlingsnettverk, for 
å gjøre samhandling lettere og gi økt trygghet for 
pasientgruppen. I samhandlingsnettverket kan 
fastlegen henvise til en konkret spesialist som er 
forpliktet til å prioritere denne fastlegens henvisninger. 
Psykiaterne og psykologene ved Vinderen DPS møter 
jevnlig store deler av fastlegene og avtalespesialister i 
psykiatri og psykologi i nettverket og DPS-et arrangerer 
kliniske emnekurs i psykiatri for allmennleger. 
 
Møtene kan innebære konsultasjoner med fastlegene 
om spesielle kasus eller generelle råd, møtene kan også 
innebære felleskonsulatjoner med psykiater/psykolog 
og fastlegen og hans pasient. Vinderen-modellen er 
avhengig av god dekning av avtalespesialister innenfor 
psykisk helse. Lignende modeller er i mindre grad 
opplevd som nyttige der spesialistdekningen er lav.  
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være skriftlige behandlingsplaner med beskrivelse av 

mål, bio-psykososial utredningsplan og tiltaksplan 

(med eventuell kriseplan, nettverk o.l.). Det bør 

utvikles elektroniske løsninger som understøtter denne 

type planarbeid rundt enkeltpasienter. 

Helse Sør-Øst, Psykologforeningen og 

Legeforeningen har i 2013 blitt enige om å anbefale en 

forsøksordning med felles henvisningsmottak for DPS 

og avtalespesialister for derved å prøve ut en modell 

med enhetlig prioritering av pasienter med psykiske 

helseplager. 

3.11.2.2 Ambulante akutt-team  

Alle DPS skal etablere akutt-tjenester gjennom 

ambulante akutt-team. I rapporten ”Organisering av og 

praksis i ambulante akutt-team som en del av akutt-

tjenester ved distrikts-psykiatriske sentre” (63), 

redegjøres det for internasjonale erfaringer og 

forskning, og det gis føringer for hvordan tjenesten 

skal utformes. 

3.11.2.3 Aktivt oppsøkende behandling (ACT8)  

ACT-modellen (64) krever et tverrfaglig sammensatt 

team med god bemanning og kjennetegnes av at 

behandlerne oppsøker pasienten i pasientens eget 

lokalsamfunn, etablerer kontakt på pasientens 

premisser, samt dekker ulike behov på tvers av fag og 

sektorer. ACT-teamet består av representanter fra både 

primær- og spesialisthelsetjenesten.  

ACT skal gi tilbud til mennesker med alvorlige 

psykiske lidelser, ofte komplisert av tilleggsproblemer 

som alvorlig rusavhengighet og kjennetegnet ved 

behov for et langvarig og godt koordinert 

tjenestetilbud. Målgruppen kjennetegnes også ved at 

de ofte har manglende fungerende sosials nettverk, at 

de ikke evner å forholde seg til de eksisterende 

behandlingstilbudene, at de selv ikke evner å se sitt 

behov for hjelp, og / eller har tilleggs utfordringer som 

kriminalitet, bostedsløshet og hyppige innleggelser i 

psykiatrisk sykehus. Målgruppen som beskrives er 

spesielt sårbare for manglende kontinuitet og 

samhandling i tjenestene. 

I Norge er aktivt oppsøkende behandlingsteam en 

relativt ny behandlingsmodell, mens den vært i bruk i 

store deler av den vestlige verden siden 1970-tallet. 

Helsedirektoratet har kommet med tilrådninger om 

slike team (65). Det er i statsbudsjettene fra og med 

2009 gitt tilskuddsmidler til etablering og drift av 

ACT-team, samt til utvikling av andre organisatoriske 

forpliktende samhandlingsmodeller mellom 

kommuner og helseforetak innen psykisk helsevern. 

3.11.2.4 FACT = Fleksibelt oppsøkende 

samarbeids- og behandlingsteam. 

Kronisk psykisk syke har dårlige og gode perioder, og 

mange trenger oppfølging i mange år eller hele livet 

fra fastlege, kommune og psykiatrisk 

spesialisthelsetjeneste. FACT er en dynamisk og 

fleksibel modell tilpasset pasientenes behov. I følge 

den nederlandske FACT-manualen (6) viser 

erfaring at omtrent 80-90 % av de som har alvorlige 

psykiske lidelser innen et geografisk område til enhver 

tid, har mindre omfattende behov og kan klare seg 

med et lavintensivt tilbud mens omtrent 10-20 % har 

behov for et mer omfattende, sammensatt og fleksibelt 

hjelpetilbud som beskrevet i ACT-modellen. 
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 ACT-teamet gjør en forskjell! 

En mann med schizofrenidiagnose i 20 år og uten sosialt 
nettverk ble overført til ACT-teamet. Han hadde en lang 
historie med tvangsinnleggelser og var stadig i konflikt 
med naboer på grunn av sin adferd.  

Da kontakten startet var allmenntilstand og 
funksjonsnivå redusert. Han forklarte at nattlig aktivitet 
førte til at han sov når hjemmesykepleien kom med 
medisiner, og han opplevde det som respektløst å bli 
vekket hver morgen. Pasienten takket derfor ja til at 
ACT-teamet fikk lov til å ta over utdelingen av 
medisiner. Dette førte til at vernepleier kom i posisjon 
til å ta tak i hverdagslige utfordringer og egenomsorg. 
Teamets psykolog benyttet muligheten til å drøfte 
aktivitet på nattestid og kartlegge rusbruk. 

I en periode var han sint på ACT-teamet, sluttet med 
medisiner og brøt kontakt. Det kulminerte i 
tvangsinnleggelse. Innleggelsen var imidlertid godt 
varslet og såpass tidlig i forløpet at han raskt kunne 
utskrives, og han fikk ny innsikt i nytte av å regulere sin 
antipsykotiske medisin. I dag bestiller han selv resepter 
fra teamet, og legger opp i dosett selv. ACT-teamet er 
innom ukentlig, og tvungent vern er opphevet. 

I den tiden teamet har fulgt ham, har han skiftet 
fastlege flere ganger. Han har alvorlige somatiske 
helseplager som følge av alder og rusmisbruk. Før 
avlyste han avtaler og tilbud om utredning. ACT-teamet 
har drevet målrettet motivering og støtte, og dette har 
ført til at han nå gjennomfører utredninger. 
Forundersøkelser gjennomføres av sykepleier i ACT-
teamet, som også henter og bringer ham til sykehuset, 
og besøker ham under oppholdet. Pasienten og ACT-
teamet har nå i en årrekke kunnet håndtere hans 
tilbakevendende perioder med økning av psykotiske 
symptomer, uten behov for nye innleggelser, og han får 
god oppfølging av sin somatiske helse. Konfliktnivået 
rundt ham er lavt og han har klart å reetablere et privat 
nettverk som bidrar til økt livskvalitet.   
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Behandlingsmodellen er foreløpig i liten grad utprøvd 

og evaluert i Norge, men enkelte team er etablert. 

Undersøkelser gjort blant annet i Nederland tyder på 

at modellen kan motvirke at pasientene faller ut av 

behandlingen og at behovet for innleggelser i sykehus 

derved kan reduseres. Det foreligger også noe 

dokumentasjon på at denne tilnærmingen kan bidra til 

redusert rusmiddelbruk.  

4 Rus- og avhengighetsmedisin – 

gammelt felt med ny medisinsk 

spesialitet  

 

Rusfeltet var lenge forankret i 

sosialtjenestelovgivningen og har en kort historie som 

helsetjeneste i Norge. Ved Rusreform II i 2004 ble 

tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) etablert 

som et eget tjenesteområde i spesialisthelsetjenesten, 

likestilt med somatikk og psykiatri. Sosialtjenesten 

beholdt henvisningsretten, men fra da av fikk også 

leger rett til å henvise pasienter til spesialisert 

rusbehandling. Fagfeltet fikk betegnelsen «Tverrfaglig 

spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk» for å 

understreke at den sosialfaglige og psykologfaglige 

innsatsen fortsatt var sterkt ønsket i denne delen av 

spesialisthelsetjenesten. 

Frem til 2014 var dette en del av 

spesialisthelsetjenesten uten en egen medisinsk 

spesialitet. Norsk forening for rus- og 

avhengighetsmedisin og Legeforeningen har 

imidlertid i en årrekke arbeidet for å få etablert en 

egen spesialitet i fagområdet, og dette er nå en endelig 

blitt en realitet etter beslutning i Helse- og 

omsorgsdepartementet i 2014 

4.1.1 Forekomst av rusmisbruk  

I Norge er det mellom 80 000 og 120 000 

storkonsumenter av alkohol, de som drikker mer enn 

36,5 liter ren alkohol i året (66). Det er anslått at 15 til 

20 % av alle innleggelser i sykehus er relatert til følger 

av rusmiddelbruk, hvor alkoholbruk er klart hyppigst
9
.  

Det er ca. 10 000 med et injiserende 

rusmiddelmisbruk. Heroin dominerer, ofte i 

kombinasjon med andre illegale rusmidler eller 

rusgivende legemidler forskrevet av lege (66).  
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Det er ikke kjent hvor mange som bruker 

sentralstimulerende midler som kokain og 

amfetaminer. Beregninger gjort ved analyse av kloakk 

i Oslo tyder på et relativt omfattende bruk av kokain, 

særlig i forbindelse med helg og festdager, da bruken 

tredobles fra normalen (67). Alkoholforbruket i Norge 

har vært i rask vekst de siste årene, til tross for en 

nedgang i alkoholomsetningen i 2014 (68). Bruken av 

illegale stoffer relativt stabilt og lavt i Norge 

sammenlignet med andre europeiske land (66). 

Vi vet fra kartleggingsundersøkelser at hyppigheten av 

psykiske lidelser er 2-3 ganger høyere blant 

rusmisbrukere enn ikke-misbrukere (69). Det er 

velkjent at rusmisbruk kan utløse psykisk sykdom. Det 

klassiske eksempel på dette er paranoide psykotiske 

episoder hos personer som misbruker 

sentralstimulerende midler. Det er på den annen side 

også ganske vanlig at personer med en forutgående 

psykisk lidelse bruker rusmidler som en type 

selvmedisinering. Hva som er «høna eller egget» hos 

den enkelte rusavhengige kan være vanskelig å 

vurdere uten en utredning etter adekvat avrusning og 

eventuelt legemiddelassistert stabilisering der et er 

aktuelt.  

Det er i følge data fra Norsk pasientregister ca. 10 000 

henvisninger til TSB årlig. Samtidig vet vi at mindre 

enn 10 % av de med et alvorlig alkoholproblem 

henvises til behandling i spesialisthelsetjenesten (70). 

Infeksjonsmedisiner på gata i Oslo  
I Feltpleiens lokaler i Oslo sentrum finnes flere 
gratis helsetilbud for rusmisbrukere. Ett av disse er 
en hepatitt C-klinikk. Prosjektet er et 
samarbeidsprosjekt mellom Kirkens Bymisjon og 
Akershus Universitetssykehus. Prosjektet er 
delfinansiert av Helsedirektoratet. 

 
Sykepleiere samarbeider med spesialist i 
infeksjonsmedisin, som kommer til Feltpleien én 
gang i måneden. Her blir nye pasienter tatt imot og 
blir tilbudt blant annet avanserte undersøkelser 
(leverelastisitetsmåling) som ledd i oppfølging av 
leversykdom. 
  Målsetningen er å behandle 50 pasienter i 2015 
og 100 pasienter i 2016. Dette er trolig personer 
som ellers ville gått ubehandlet med alvorlig 
leversykdom. 

 
Det arbeides med å utvikle et tilsvarende 
samarbeid med Bergen, Stavanger, Tromsø og 
Trondheim. 
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 Forebygging og tidlig intervensjon 4.2

Forebygging av rusmisbruk er et viktig 

folkehelsetiltak, og Legeforeningen vil fortsatt være 

en aktiv og kunnskapsbasert aktør i den offentlige 

debatten om forebygging av rusavhengighet. Vi vet at 

pris, tilgjengelighet og tilgang til rusfrie arenaer er de 

tiltakene som har best effekt på bruken av rusmidler 

og tidlig debut (71). Mange forebyggende tiltak er 

upopulære og det må derfor kommuniseres tydelig at 

de er begrunnet i kunnskap om nytte. 

Tidlig intervensjon kan karakteriseres som 

forebygging i betydningen av å hindre utviklingen av 

sykdom. Effektiv forebygging av rusproblematikk og 

utvikling av avhengighet krever at man avdekker et 

mulig rusproblem så tidlig som mulig. Det foreligger 

gode kartleggingsverktøy til bruk for å få systematisert 

oversikt over pasienters rusmiddelbruk. 

Helsedirektoratet har utarbeidet veilederen ”Fra 

bekymring til handling” som beskriver tidlige tegn på 

rusproblemer, og eventuelle tiltak (72).  

Oslo kommune innførte veilederen «Helseknaggen» i 

forbindelse med satsningsområdet eldre og rus. I 

denne veilederen fokuserer man i større grad på et 

konkret funksjonsnedsettende eller plagsomt 

helseproblem som bruker er opptatt av, fremfor 

alkoholen eller legemidlene i seg selv (73).  

Det bør arbeides systematisk for å bedre 

kunnskapsnivået, redusere fordommer og ta i bruk 

systematiske kartleggingsmetoder som Helseknaggen, 

AUDIT
10

 og DUDIT
11

 for å fange opp underliggende 

rusproblemer. Sistnevnte er enkle skåringskjema som 

kartlegger faktisk alkohol- og rusbruk samt fenomener 

som blackout, skyldfølelse, fysiske skader og 

bekymring i omgivelsene. Slike metoder er enkle å 

lære seg og bør brukes ved mistanke om 

rusproblematikk som ledd i pasientsamtalen på 

fastlegekontoret, helsestasjon for ungdom, 

skolehelsetjeneste, legevakt, på somatiske avdelinger, 

i psykisk helsevern i spesialisttjenesten og i 

bedriftshelsetjenesten.  Det er vist at bruk av slike 

hjelpemidler bidrar til bedre avklaringer av rus-

situasjon enn ustrukturerte samtaler alene (74). Slike 

strukturerte spørringer kan også hjelpe til å gjøre 

samtalen mindre emosjonelt ladet fordi spørsmålene er 

konkrete og intuitivt forståelige.  
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 Alcohol Use Disorder Identification Test 
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 Drug Use Disorder Identification Test 

 Hvem er de sykeste av de 4.3

rusavhengige?  

4.3.1 Definisjoner: 

Med de sykeste pasientene menes:   

1. Personer med høy risiko for å utvikle alvorlig 

sykdom knyttet til bruk av rusmidler  

2. Akutt syke pasienter, forårsaket av rusmidler  

3. Pasienter med alvorlig ruslidelse og 

komorbid tilstand 

4. Pasienter som tilbakeholdes i TSB-institusjon 

etter Helse- og omsorgstjenesteloven mot 

egen vilje, inkludert gravide med ruslidelse 

Disse fire gruppene av ruspasienter representerer 

ytterpunkter av en stor og heterogen 

pasientpopulasjonen. Særlig gruppen med en eller 

flere komorbide lidelser har et høyt lidelsestrykk og 

behov for sammensatte behandlings- og tjenestetilbud.  

Pasienter som underlegges tilbakehold i institusjon 

mot egen vilje er i en særstilling. Denne gruppen 

evner ikke å ta vare på seg selv, og rusmisbruket deres 

er en alvorlig trussel for deres liv og helse. Gravide 

med ruslidelse er også i en spesiell posisjon, da 

rusmidler er en trussel for helseskade både for dem 

selv og for fosteret de bærer, hvilket gir et særskilt 

grunnlag for tvangsbruk.  

 Personer med høy risiko for å utvikle 4.4

alvorlig sykdom knyttet til bruk av 

rusmidler  

Pasienter med rusproblematikk er en sammensatt 

gruppe med svært ulike helseutfordringer. Voksne og 

unge med et risikofylt forbruk eller avhengighet av 

alkohol er den største gruppen med rus- og/eller 

avhengighetsproblematikk. Mennesker i endrings- og 

overgangsfaser kan generelt sett være sårbare for å 

kunne utvikle et rusproblem. Arbeidsløshet, dårlig 

økonomi, kriminalitet og psykiske problemer kan også 

være faktorer som øker risikoen for å utvikle 

rusproblemer (75). Denne gruppen blir ofte ikke 

gjenkjent når de søker behandling for skader eller 

sykdom forårsaket av alkoholforbruk. De fleste har 

fremdeles fotfeste i et normalt liv med bolig og jobb, 

men bruk av rusmidler – som oftest alkohol - truer 

deres helse og fungering. Mange er ikke klar over eller 

vedkjenner seg ikke at de har et overforbruk av 

rusmidler. 

Ungdommer og barn med begynnende rusmiddelbruk 

er en gruppe som trenger særskilt oppmerksomhet. De 

risikerer å falle ut på områder som skole, etablerte 
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sosiale normer og relasjoner. Bruk av illegale 

rusmidler kan raskt etableres. Blant unge kan dette 

forsterke negative sirkler og marginalisering tidlig i 

livsløpet. Denne skjevutviklingen kan gå langt før de 

unge selv søker hjelp. Mange i denne gruppen kan ha 

stor nytte av tidlig intervensjon, små tiltak tidlig i 

forløpet som kan føre til bedret ruskontroll og unngå 

utvikling av avhengighet. Risiko for skader i 

ruspåvirket tilstand reduseres og det blir mindre fare 

for rusrelaterte somatiske sykdommer. Det er derfor 

viktig at fastlegene, skolehelsetjeneste, pedagogisk 

rådgivningstjeneste, helsestasjoner for ungdom og 

legevakter har tilstrekkelig kompetanse til på et tidlig 

tidspunkt å identifisere barn og unge som utvikler 

rusmisbruk slik at tiltak kan iverksettes.  

 Akutt syke 4.5

Rundt 20 % av innleggelser i somatiske akuttmottak 

rusrelatert
12

. Pasientene innlegges ofte på grunn av 

alvorlige somatiske følgetilstander, forgiftning, skader 

eller akutt forverring av somatisk sykdom grunnet 

rusmiddelforbruk. I akuttpsykiatriske mottak kommer 

pasienter med psykiske reaksjoner på bruk av 

rusmidler som psykoser, utagerende atferd eller 

selvmordsforsøk under alkoholpåvirkning. 

Akutt innleggelse i sykehus er en gylden anledning til 

å fange opp rusmiddelbruk som underliggende årsak 

til sykdom og helserisiko.  Kartlegging av 

rusmiddelvaner bør være en standard prosedyre på lik 

linje med kartlegging av andre livsstilsfaktorer ved 

akutte innleggelser i somatisk sykehusavdeling. Dette 

vil øke muligheten for at risikobruk av alkohol 

avdekkes. I tillegg til god oppfølging under 

innleggelse, både i somatiske, psykiatriske og 

rusmedisinske enheter, er det viktig å sikre videre 

oppfølging og eventuell behandling av problemer som 

avdekkes. Dette må skje i et tett samarbeid med 

førstelinjetjenesten.  

For akutt somatisk syke pasienter finnes det rutiner, 

prosedyrer og prioriteringsvilje som sikrer svært rask 

og effektiv tilgang til helsetjenester. Dette gjør seg i 

liten grad gjeldende ved akutte rusrelaterte og 

sosialmedisinske kriser, og ruspasienter kan ofte 

oppleve at de ikke får tilgang til øyeblikkelig hjelp i 

akutt rusrelaterte kriser, på tross av at slik hjelp er 

lovfestet i spesialisthelsetjenesteloven.  

Svært mange av ruspasientene som innlegges som 

øyeblikkelig hjelp i spesialisert rusinstitusjon, i 
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spesialhelsetjenesten, er i realiteten henvist og 

rettighetsvurdert. Dette kan føre til at de ikke blir tatt i 

mot umiddelbart når det oppstår en akutt situasjon. 

Dette igjen kan være en medvirkende årsak til at svært 

mange ruspasienter har hatt et omfattende rusproblem 

i ti til femten år før de kommer i behandling. Det er 

derfor påkrevet at det utvikles robuste akuttmedisinske 

behandlingskjeder også for ruspasienter i alle 

helseforetak, som sikrer rask tilgang til 

spesialisthelsetjenester og at pasienten får tilgjengelige 

tjenester i videre oppfølging ved behov. Dette vil 

kreve et tettere samarbeid med de ordinære somatiske 

akuttmottakene, og tilgang til nødvendige kliniske 

støttefunksjoner. Det er behov for en tydeligere 

grenseoppgang, rollefordeling og klare 

samarbeidsrutiner mellom akutte rusavdelinger og 

somatiske akutt-tjenester forøvrig slik at pasienter som 

trenger akutt behandling får det til rett tid og på rett 

sted.  Allmennlegevaktenes rolle og kontaktpunkter til 

akutte rustilbud vil de fleste steder i landet også være i 

behov av avklaringer.  

 Pasienter med både ruslidelse og 4.6

psykisk eller somatisk sykdom  

Mange pasienter med et langvarig rusmiddelmisbruk 

kan utvikle omfattende somatiske og psykiske 

tilleggssykdommer og de kan ha betydelig svikt i 

sosial og kognitiv fungering.  

Statistisk sentralbyrå anslår at det er vel 122 000 

mottakere av økonomisk sosialhjelp, og at ca. 40 % av 

dem, kan ha rusmiddelproblemer og en opphopning av 

levekårsproblemer (66). I en undersøkelse utført av 

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten rettet 

mot saksbehandlere ved sosialkontorene, fant man at 

80 % av de spurte mente den største utfordringen i 

sosialtjenesten var å hjelpe klienter med både 

rusproblemer og alvorlige psykiske lidelser (76).  

Hos pasienter i TSB er det høy forekomst av psykiske 

lidelser. Studier fra Europa og USA viser at de 

vanligste lidelsene er angst, depresjon og 

personlighets-forstyrrelser (9, 77). I Norge er det 

gjennomført få studier innen TSB der man på en 

systematisk måte har kartlagt symptomlidelser og 

personlighetsforstyrrelser. De studiene som finnes, 

viser imidlertid høy forekomst og samsvarer med hva 

man finner i studier fra Europa og USA (78-82).  

ROP undersøkelsen i Hedmark og Oppland registrerte 

symptomlidelser ved bruk av standardiserte 

diagnostiske verktøy og fant at pasienter som burde 

vært til behandling i russektoren har en høy 
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livstidsforekomst, særlig av agorafobi
13

, sosial fobi og 

depresjon (81).  To tredjedeler av disse lidelsene 

debuterte minst ett år før en ruslidelse (83). De fant 

også at 40 % av pasientene tidligere hadde mottatt 

behandling i psykisk helsevern.  

Komplekse og sammensatte tilstander medfører behov 

for tjenester fra flere tjenesteytere. Pasient og 

pårørende kan ha problemer med å finne frem i et 

uoversiktlig system og mange kan bli gjengangere i 

lavterskel/skadereduserende tilbud uten tilgang på 

adekvat utredning eller behandling. 

Behandlingstilbudet til de sykeste, må tilpasses den 

enkelte pasientens behov og innebære tilbud og 

oppfølging på alle nivåer, og med nødvendig 

ekspertise.  

Fastlegene som skal forsøke å koordinere tjenestene 

har en krevende oppgave. Systemet med egenandeler 

hindrer mange pasienter å få nødvendig tjeneste hos 

fastlege og legevakt, samt polikliniske tjenester i TSB. 

Et tiltak som kan bedre de svakeste pasientgruppenes 

tilgang til helsetjenester kan være automatisk frikort.   

 Pasienter som tilbakeholdes i 4.7

institusjon mot sin egen vilje 

Pasienter som underlegges tilbakeholdelse i institusjon 

mot egen vilje, regulert i Helse- og 

omsorgstjenesteloven § 10-2 og § 10-3, er en sårbar 

gruppe. Gravide rusmisbrukere er en viktig del av 

denne gruppen. 

Disse pasientene er innlagt på initiativ fra 

sosialtjenesten i kommunen, etter at saken er 

behandlet i fylkesnemnd. Pasienter under tilbakehold 

etter Helse- og omsorgstjenesteloven har ikke tilgang 

til klageinstanser eller kontrollkommisjon. 

Innleggelsen gir ikke behandlingsinstitusjonen adgang 

til annet enn tilbakehold og pasienten kan for 

eksempel ikke medisineres uten samtykke. Ved 

utagering kan bare nødverge benyttes og ikke 

tvangsmidler.  

Pasienter innlagt etter Psykisk helsevernlov, kapittel 3, 

er pasienter med symptomer på psykose som er til fare 

for seg selv eller andre og trenger tvungen 

observasjon. Nasjonale faglige retningslinje om 

utredning og behandling av ROP-pasienter slår fast at 

pasienter med rusutløst psykose skal ivaretas av 

psykiatrien. Helsedirektoratet understreker at 
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 Angst for å oppholde seg alene utenfor hjemmet, spesielt 

på steder hvor det er andre mennesker, men også på 

ubeskyttede steder som åpne landskap. 

hovedvilkåret i psykisk helsevernlov kapittel 3
14

 også 

gjelder om hovedvilkåret anses å være utløst av rus. 

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er definert 

som spesialisthelsetjeneste, hvor helseforetakene 

beholder ansvar for pasienten også når pasienten 

overtas av fastleger og NAV. Helseforetakene har 

ansvar for å vurdere forsvarlighet og eventuell 

behandlingsavslutning Organiseringen gir også 

helseforetakene et langvarig og uvanlig økonomisk 

ansvar. Kostnadene til medikasjonen og 

utleveringskostnadene skal dekkes av helseforetakene 

selv om forskrivning og behandling er lagt til 

førstelinjenivå. Medikamenter som brukes i LAR 

(metadon, suboxone, buprenorfin) utløser ikke 

individuell refusjonsrett men er gratis for brukeren. 

Apotekene priser salg og utlevering av LAR-

medikamenter ulikt, og helseforetakene har i sum 

store og vanskelig forutsigbare kostnader til dette.  

 Legemiddelassistert rehabilitering 4.8

(LAR)  

Ved utgangen av 2013 var det 7055 pasienter i LAR 

og antallet øker ikke lenger slik det gjorde frem til om 

og med 2011. Det er rask behandling av søknader og 

behandlingsstart i løpet av dager i noen helseforetak 

og i løpet av noen uker i andre. Andelen pasienter med 

egen bolig er høy, gjennomsnittet i landet er 75 %.  

Hovedgrunnen til avbrudd i LAR er at pasienten selv 

ønsker å slutte i behandling. Dette gjelder både 

                                                           
14

 «det må foreligge en alvorlig sinnslidelse» 

Hvem mottar legemiddelassistert rehabilitering (LAR)? 

I alt er det i overkant av 7.000 LAR-brukere. Gruppen er 

dominert av middelaldrende brukere med lang 

ruskarriere. De fleste er varig arbeidsuføre og 

uføretrygdet 

Aldersfordeling Antall Prosent 

Under 21 år 1 0 % 

21 - 25 år  157 2,6 % 

26 - 30 år  433 7,3 % 

31 - 40 år  1812 30,4 % 

41 - 50 år  2270 38,1 % 

51 - 60 år 1187 19,2 % 

Over 60 år 102 2,4 % 

 

25 % har ikke egen bolig. Forekomsten av alvorlig 

psykisk lidelse og somatisk sykdom er høy og ledsaget 

av en overdødelighet knyttet til lever, lunge, kreft og 

voldelig død, herunder selvmord.  
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pasienter som slutter å møte opp og de som gir 

beskjed om at de ikke ønsker å fortsette. Antallet 

dødsfall blant LAR-pasienter i 2013 var 98. Omregnet 

i pasientår beregnet som middeltallet av pasienter ved 

begynnelsen og slutten av året, var dette 1.3 %.  

Antallet dødsfall har økt men det har også antallet i 

behandling. Gjennomsnittsalderen øker og 

forekomsten av alvorlig somatisk sykelighet er høy. 

Dødsfallene skjer i stor grad blant de eldste og 

sykeste. De dominerende dødsårsakene er alvorlig 

somatisk sykelighet som til sammen sto for 41 av 98 

dødsfall i 2013. Leversvikt, kreft og lungelidelser er 

særlig hyppige dødsårsaker.  

Voldsom død utgjorde 13 tilfeller og særlig er 

forekomsten av suicid betydelig.  

Forekomsten av psykiske vansker hos LAR-pasienter 

er høy. 21 % har hatt symptomer på depresjon og 27 

% angst. 7 % har hatt hallusinasjoner eller 

vrangforestillinger. På tross av at psykiske vansker er 

vanlige var bare 14 % i psykiatrisk behandling i 2013, 

og andelen LAR-pasienter som mottar psykiatrisk 

behandling er fallende over tid.  

LAR-gruppen har også høy somatisk samsykelighet. 

Mer enn en tredjedel er rapportert å ha somatiske 

sykdommer og helseplager i så stor grad at det svekker 

utfoldelse og livskvalitet. En relativt høy dødelighet 

avspeiler en aldrende gruppe med stort behov for 

omsorgsrettet tverrfaglig samarbeid mellom 

kommunale og spesialiserte institusjoner. En stor del 

av LAR-pasientene får i hovedsak sitt tilbud i 

kommunene, hvor medikamentutlevering inngår i 

omsorgstjenester og behandlingstiltak Trolig er 

samhandling rundt denne gruppen mangelfull både 

innad i helseforetakene og med kommunene. 

 Botilbud og tilrettelegging 4.9

 
Personer med alvorlig ruslidelse vil ofte ha behov for 

tiltak og behandling innen både somatikk, rus, 

psykiatri og sosiale tjenester. Disse tjenestene er i dag 

for dårlig samordnet, og mange opplever å få et 

utilstrekkelig og fragmentert tilbud om behandling. 

Det er derfor et behov for å definere hva innholdet i 

TSB bør være og hvilke tjenester kommunene skal 

bidra med. Spesialisthelsetjenesten må samordne sine 

tilbud, og koordinere dem med et helhetlig kommunalt 

tilbud som også må være samordnet. Dette er ikke 

alltid tilfelle i dag, og pasienter faller ofte ut av 

behandling når ansvarsnivået endres.  

Norges byggforskningsinstitutt og Norsk institutt for 

by- og regionforskning (NIBR) har gjort studier av 

bostedsløse i Norge i 1996, 2003, 2005 og 2008 (84). 

En betydelig andel bostedsløse har sannsynligvis ROP 

lidelser. Kartlegging viser at det i 2008 var registrert 

6100 bostedsløse. Kartleggingen viste også at 

bostedsløshet i stor grad er et storbyfenomen. Om lag 

60 % av de bostedsløse har rusmiddelproblemer og 32 

% har psykisk sykdom. Omkring 25 % hadde 

kombinasjon av rusmiddelavhengighet og psykisk 

lidelse.   

En del av pasientene med manglende sosiale 

ferdigheter vil falle ut av sosiale felleskap, og mangler 

bolig, økonomiske rammer og støttende sosialt 

nettverk.  

Kommunene har ansvar for helse- og velferdstjenester. 

Fastlegen eller den kommunale helsetjenesten og 

NAV har ansvar å identifisere pasientens 

helseproblem, herunder rusproblematikk, sette i gang 

behandling og henvise de som er i behov av 

spesialisthelsetjeneste.  

For at en person med et alvorlig rusproblem, eventuelt 

ROP-lidelse, skal kunne nyttiggjøre seg behandling 

Tandem-prosjektet i Kristiansand 
 
Kristiansand kommune og SSHF har etablert et prosjekt 
for ROP-klienter som ikke er i et godt botilbud og/eller 
faller utenfor oppfølgingen som blir etablert i 
overgangen fra ACT til FACT.  
 
Prosjektets modell er hentet fra « Vista Balboa» i 
Odense.  
Kommunen skal drive et ambulant team med seks 
ansatte som på "Værestedet" arbeider med ACT-
metodikk. Værestedet er et oppholdssted hvor brukerne 
komme og gå som de vil. Her vil det holdes kurs, være 
ulike aktiviteter og matservering.  
Tilgang på spesialisttjenester er en del av tilbudet, men 
hovedtyngden skal ligge hos den ambulante tjenesten. 
Tilbudet skal være fleksibelt og aktivt oppfølgende, og 
skal jobbe med de behov brukerne har her og nå. 
 
Ambisjonene er: 

 Stabilt botilbud som følge av tilbudet.  

 Frihet og ansvar hos brukeren. Et alternativ til 

opphold i lukket sykehuspost.  

 Det forventes ikke rusfrihet, men  destruktiv 

rusadferd vil kunne føre til at man mister 

tilbudet 

 Mestring av uhensiktsmessig adferd som sinne 

og aggresjon hos brukerne blir vektlagt 

Vista Balboas nettside: 

http://www.odense.dk/subsites5/vistabalboa?alias=vistabalboa  

 

http://www.odense.dk/subsites5/vistabalboa?alias=vistabalboa
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som tar sikte på omfattende endringer i livet må 

vedkommende leve under tilstrekkelig trygge 

rammebetingelser, det vil si ha en sikker bolig, stabil 

og forutsigbar økonomi, tilgjengelig helsetjeneste og 

kunne delta i sosiale fellesskap utenfor rusmiljøet.  

Generelt gjelder at anslagsvis 90 % av all utredning og 

behandling av et helseproblem skjer i 

primærhelsetjenesten. Dersom det ikke er mulig å 

utrede pasientens behandlingsbehov tilstrekkelig og 

sette i verk virksom behandling, henvises pasienten til 

spesialisthelsetjenesten.  

Det kan ofte diskuteres på hvilket nivå pasienten skal 

behandles og det kan være uklart hvor en pasient hører 

hjemme i systemet. Noen av pasientene med både 

avhengighet og komorbid sykdom blir vurdert til 

verken å kunne nyttiggjøre seg tilbud i 

spesialisthelsetjenesten eller rehabiliterende tiltak på 

kommunalt nivå.  

Kommunale tjenester og fastlegene blir sittende med 

ansvaret for disse pasientene. Fastlegen er den eneste 

aktør som ikke har et tidsavgrenset ansvar for 

pasienten og kan bli sittende med ansvar for både for 

medisinsk og sosialfaglig støtte og oppfølging hvis 

kommunale tjenester ikke klarer å fylle pasientens 

behov for blant annet bolig og økonomi. Fastlegen kan 

i slike situasjoner ofte oppleve svært fortvilte og 

kaotiske pasienter med konfronterende rusadferd og 

press på forskrivning av rusgivende legemidler.   

Det er nødvendig å sikre at også disse brukerne har et 

tverrfaglig tilbud som kan samordne tiltakene og øke 

muligheten for stabilisering av pasientens situasjon. 

Verken kommunens ruskonsulent eller fastlegen skal 

stå alene med ansvaret. 

 Bedre samordning av 4.10

tjenestetilbudet for å understøtte 

bedre hjelp til de sykeste. 

4.10.1 Struktur og organisering  

TSB er ulikt organisert fra sted til sted i landet. Noen 

helseforetak har organisert TSB i egne avdelinger eller 

klinikker, andre steder er dette fagfeltet lagt under 

psykiatrien og noen steder er det en blanding av de to. 

Særlig er polikliniske enheter svakt utbygget og 

ruspoliklinikkene har ikke samme ansvar for 

øyeblikkelig hjelp som for eksempel DPS.  

Mye av behandlingstilbudet utgjøres i dag av private 

tjenesteytere, som i hovedsak tilbyr langtids 

døgnbehandling. Kommunene har på sin side 

organisert sin rusomsorg i ulike systemer og 

strukturer. Både for samarbeidspartnere på de to 

nivåene og for pasienter og pårørende kan det være 

krevende å finne frem i såvidt varierende og 

komplekse system. 

Gode pasientforløp forutsetter at organisasjon og 

struktur er logisk og forståelig. Ruspasienter kan lett 

preges av avmakt både som en del av sin 

avhengighetstilstand og av manglende oversikt i et 

komplisert behandlingssystem.  

Fastlegen har en viktig oppgave i oppfølging av 

pasienter med alvorlig sykdom der kontinuitet og tillit 

er spesielt viktig. For ruspasienter vil nettopp 

kontinuitet, tillit og i tillegg tålmodighet være viktige 

kvaliteter ved behandlingstilbudet i kommunen. 

Fastleger som følger opp personer med alvorlige 

rusproblemer vil ha behov for veiledning fra, og 

samarbeid både med spesialisthelsetjenesten og 

kommunale rustilbud. I dag skjer dette i for liten grad, 

og det er ikke et tydelig ledelsesansvar på noe av 

tjenestenivåene som understøtter slik samhandling og 

veiledning.  

Ambulante spesialisttjenester er en måte å bygge bro 

mellom nivåene og bidra til utjevning av 

nivåforskjellene mellom spesialisthelsetjeneste og 

kommune. Gjeldende inntektsmodeller understøtter 

ikke slik virksomhet. Konsultasjons- og 

liaisontjenester bør utvikles for å sikre kompetanse på 

tvers av avdelinger i spesialisthelsetjenesten og kan 

bidra til bedre behandling for sammensatte lidelser 

eller underliggende rusmiddelproblemer. 

 Samhandlingskompetanse. 4.11

 
For at pasienter med kroniske ruslidelser og somatisk 

og/eller psykisk komorbiditet skal få det tilbudet de 

har behov for og er forespeilet i lovverket, krever det 

samhandling mellom nivåene og innenfor nivåene 

Gjensidig tillit og likeverdighet er nødvendig for at 

samhandlingen skal fungere. Helsearbeidere på alle 

nivåer kan oppleve utilstrekkelighet og avmakt i møte 

med pasienter med komplekse og sammensatte 

behov.. Erfaringsmessig kan slik avmakt være kilde til 

konflikter, profesjonsstrid og ansvarsfraskrivelse. 

Dette vil ofte påvirke behandlings- og 

rehabiliteringsløp negativt. God samhandling 

kjennetegnes ved felles profesjonell bevissthet om 

disse utfordringene, og deling av ansvar. 

Pasienter med alvorlige rusproblemer eller ROP-

lidelse vil alltid trenge en tjeneste-koordinator, som 
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bør være fra primærhelsetjenesten og være den 

viktigste kontaktperson for pasienten. Det må være en 

tydelig og samordnet plan for samarbeidet, gjerne en 

individuell plan eller annen behandlingsplan som 

forplikter alle parter. Pasienten må være likeverdig 

part i samhandlingen og eie sin behandlingsplan. 

Pasienter med sammensatte lidelser og behov bør ha 

en ansvarsgruppe som møtes regelmessig, og som 

også kan utgjøre et nettverk for pasienten mellom 

møtene. 

 Offentlig helsetjeneste og private 4.12

aktører 

Rusomsorgen har i alle år vært dominert av private, 

ideelle aktører og er det fremdeles. Etter Rusreformen 

i 2004 ble det imidlertid et klarere skille mellom 

omsorg og behandling. Det er fortsatt et stort innslag 

av private aktører innen den spesialiserte 

behandlingen. 60 % av langtids døgnplasser er drevet 

av private.  

Det er en sentral politisk føring at den offentlige 

helsetjenesten skal være bærebjelken i 

behandlingstilbudet og yte alle nødvendige tjenester til 

hele pasientpopulasjonen, med private aktører som et 

supplement. Den private del av behandlingstilbudet 

ligger ofte i andre deler av landet enn der pasienten 

bor, og det kan derfor være vanskelig å etablere god 

samhandling med de kommunale tjenesteytere. Dette 

kan vanskeliggjøre etablering av integrerte utrednings- 

og behandlingsforløp.  

Det er et stort behov for forskning, fagutvikling og 

implementering av nyere kunnskapsbaserte og 

kostnadseffektive behandlingsmetoder innenfor 

rusfeltet. Dette representerer særskilte utfordringer i 

den private del av rusbehandlingstilbudet.  

De offentlige institusjonene har plikt til å utdanne 

helsepersonell. Det inkluderer plikt til å utdanne 

spesialister, ikke minst innen den nye spesialiteten 

rus- og avhengighetsmedisin. I den fortsatt pågående 

oppbyggingsfasen av fagfeltet TSB er det utfordrende 

at helseforetakene har begrenset styring med den 

samlede ressursbruken.   

I løpet av 2015 vil reformen Fritt behandlingsvalg tre 

i kraft. Denne reformen innebærer at pasientene selv 

skal få velge om de vil bli behandlet av offentlige eller 

godkjente private helseinstitusjoner. Utgifter skal 

dekkes av det offentlige. De regionale helseforetakene 

må kjøpe mer kapasitet fra private gjennom anbud, og 

målsetningen er at dette vil gi økt valgfrihet og 

redusert ventetid for pasienten og økt samarbeid 

mellom offentlig og privat helsetjeneste.  

Ordningen med fritt behandlingsvalg foreslås gradvis 

innført, først for rus og psykiatri. Disse pasientene er 

ofte sist ut i nye reformer og det er positivt at 

regjeringen forsøker å snu dette ved å prioritere dem 

først. Samtidig har Legeforeningen påpekt at dette er 

en ordning som passer best for avklarte tilstander, og 

at ordningen innebærer en fare for å favorisere de 

ressurssterke som evner å orientere seg i 

helsetjenesten. Videre skal ordningen i første fase kun 

gjelde døgnbehandling, mens tendensen går bort fra 

dette både i rus og psykisk helsevern. Innen disse 

fagfeltene satses det mer på lokal 

spesialisthelsetjeneste i form av dagbehandling og 

poliklinikk enn på langtids døgninstitusjoner langt fra 

pasientens hjemkommune. Det foreligger også risiko 

for at en redusert ventetid hos private leverandører 

primært vil omfatte de enkle og forutsigbare lidelsene. 

Legeforeningen har derfor kommet til at disse 

fagområdene ikke egner seg for en første utprøving av 

ordningen. 

Det er behov for en faglig og kapasitetsmessig 

styrking av TSB-feltet i helseforetakene, både 

akuttmottak, polikliniske tjenester og flere spesialister. 

På sikt kan det være naturlig å tenke at det private 

tilbudet brukes primært til omsorgsplasser der dette er 

relevant som en del i behandlingen/rehabiliteringen.  

 Riktig prioritering  4.13

Prioritering skjer på alle nivåer, politisk nivå, i 

kommunene, i helseforetak og av den enkelte 

helsearbeider i sitt daglige virke. Det baserer seg på en 

forståelse av alvorlighet og nytte og 

kostnadseffektivitet. Tidlig intervensjon kan for 

mange pasienter være svært kostnadseffektivt fordi det 

reduserer risiko for utvikling av alvorlige tilstander. 

For å sikre at pasientene får behandling på det nivået 

de trenger er det viktig å gjennomføre en god 

kartlegging av problemomfanget og utrede pasientens 

helseproblematikk. Dette danner grunnlag for 

henvisning til spesialisthelsetjenesten og 

rettighetsvurdering. Samtidig er det viktig å sikre 

pasientens basale behov på kommunalt nivå. 

Dette er et felles ansvar for nivåene, og vil kreve 

endrede arbeidsformer begge steder: 

Spesialisthelsetjenesten må arbeide mer ambulant i 

kommunene, og fastleger og andre kommunale 

tjenester må gis mulighet for å være tilgjengelige for 

slikt samarbeid.  
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Pasienter med alvorlig ruslidelse vil ofte ha bistand for 

å etablere og beholde bolig, personlig økonomi og 

meningsfylt aktivitet. For mange av disse pasientene 

vil spesialisert behandling ikke gi varig bedring hvis 

ikke de grunnleggende behovene er ivaretatt på en 

måte som pasienten kan mestre med tilpasset bistand. 

Dette vil kreve avsetning av ressurser og sterkere 

ledelsesfokus innen de kommunale tjenestene, 

inklusive fastlegeordningen.  

4.13.1 Kompetanse i rusomsorgen 

Per 12.12.14 er det 19 yrkesaktive spesialister i rus- og 

avhengighetsmedisin (under 70 år og i Norge). Alt i 

alt er 163 registrert som medlem av Norsk forening for 

rus- og avhengighetsmedisin (NFRAM), men de fleste 

av disse har bakgrunn fra psykiatri. 13 av 

medlemmene i NFRAM er registrert i stilling som 

lege i spesialisering (LIS) fra rus- og 

avhengighetsmedisin. Det er i alt registeret 34 leger 

med rusomsorg som hovedstilling. De fleste hadde 

spesialisering i psykiatri eller var registrert som LIS i 

psykiatri. Kun 2 av legene med rusomsorg som 

hovedstilling var registrert som LIS i rus- og 

avhengighetsmedisin.  

5 Nytteverdi av samhandling ved rus og 

psykisk sykdom 

5.1.1 Samhandling - definisjoner 

Canadian Collaborative Health Initiative har i 

forbindelse med et omfattende forskningsprosjekt om 

samhandling innen psykisk helse (85) foreslått en 

operasjonaliserbar definisjon av samhandling: 

”Samhandling innebærer at ulike 

helsearbeidere/utøvere jobber sammen på tvers av 

sektorer og spesialiteter for å skape sammenhengende 

helsetjenester, og kan også omfatte relevante sektorer 

utenfor helsetjenesten. Samarbeidet innebærer bedre 

kommunikasjon, felles oppfølging og delt ansvar for 

pasienten, felles utdanningsprogrammer og/eller felles 

behandlingsprogrammer og tettere personlig kontakt. 

Denne arbeidsmåten skal sikre at pasientene blir 

behandlet på riktig nivå og sted og innen riktig tid for 

å maksimere utnyttelse av tilgjengelige ressurser.” 

I systematiske oversikter er det er relativt god 

dokumentasjon for at god samhandling for pasienter 

med depresjon og angst gir større bedring på kort og 

middels lang sikt: lengre forløp har mer usikker 

dokumentasjon (86, 87). Når det gjelder schizofreni og 

bipolar lidelse, er det mindre dokumentasjon og kun 

en systematisk oversikt som viste færre innleggelser 

og bedre livskvalitet. Langtidsresultatene var mer 

usikre. Det foreligger internasjonal forskning på ACT 

og FACT team (6, 64). En norsk evaluering ble nylig 

publisert av Nasjonal kompetansetjeneste for ROP, 

finansiert av Helsedirektoratet. Denne evalueringen 

viste at antall oppholdsdøgn og oppholdsdøgn under 

tvang var halvert etter inntak i ACT-team, 

sammenlignet med to år før inntak. I tillegg viste 

evalueringen en signifikant bedring i 

symptombelastning hos brukerne, i tillegg til 

rapportert bedre livskvalitet (88). 

Det er begrenset med nyere forskning om samarbeid 

mellom fastlegene og spesialisthelsetjenesten. I 

Sintefs rapport fra 2005, «Fastlegens tilbud og 

samarbeid vedrørende personer med en alvorlig 

psykisk lidelse”, konkluderes det med at 

fastlegeordningen i liten grad representerer noen 

endring for pasienter med en alvorlig psykisk lidelse, 

men i den grad det har vært endring, har disse vært 

positive. Manglene som det pekes på er behov for et 

mer pasientrettet tilbud, få til samarbeid og øke 

kompetansen på psykiske lidelser blant fastleger. 

Videre synes det å være en forventningskonflikt i det 

fastlegens oppfølging først og fremst retter seg mot 

somatiske problemstillinger og medisinbruk, mens 

pasientens ønske om å bli lyttet til i mindre grad 

oppfylles.   

Videre påpekte Sintef at det samarbeides for lite 

mellom tjenestene, men at lite tyder på at 

fastlegeordningen har ført til dårligere samarbeid. 

”Alle tjenestene har intensjoner om et bedre 

samarbeid, og rapporten peker på en rekke årsaker til 

at dette ofte ikke skjer. Det kvantitative materiale i 

studien bekrefter at det er lite kontakt mellom DPS og 

fastlege når pasienten har et behandlingstilbud i DPS. 

Fastlegen er lite involvert i arbeidet med individuelle 

planer, og fungerer svært sjelden som koordinator for 

pasienten. Sykepleier i kommunen er mer sentral enn 

fastlegen, både når det gjelder antall kontakter gjort 

fra behandlere ved DPS, og når det gjaldt samtaler 

som pasienter hadde med andre enn DPS. Fastlegene 

uttrykker behov og interesse for økt kompetanse og 

veiledning, men er ofte skeptisk til 

spesialisthelsetjenestensfaglighet.”  

Andre har imidlertid funnet at enkelte steder fungerer 

samarbeidet godt (89). Sintef gjorde også i 2013 en 

kvalitativ studie av behandler og pasients subjektive 

evaluering av samhandlingen. Oppsummert har Sintef 

konkludert med at: ”Samarbeidet mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommunene fungerer godt 
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rundt de fleste pasientene i utvalget, vurdert av 

behandler og pasient. Særlig er godt fungerende 

ansvarsgrupper og en koordinator som gjør en god 

jobb viktig for denne pasientgruppen. Individuell Plan 

(IP) beskrives også ofte som et viktig verktøy når 

samhandlingen fungerer godt. Mange får til jevnlig 

kontakt mellom tjenestenivåene på telefon. Mange 

pasienter får også god hjelp fra NAV og i fra ACT-

team og andre samarbeidende grupper. Når 

samarbeidet ikke eksisterer eller fungerer dårlig, 

handler det ofte om uavklarte botilbud og at det tar 

lang tid å få på plass nødvendige tilbud, eller at 

pasienten ikke ønsker hjelp i fra kommunene.” 

6 Personer med rusavhengighet eller 

alvorlig psykisk sykdom har dårligere 

fysisk helse og reduserte leveutsikter.  

 

Både alvorlig psykisk sykdom og rusavhengighet er 

tett knyttet opp til somatisk sykdom og forkortet 

levetid. Overdødeligheten skyldes både sykdom, 

selvmord og ulykker eller annen vold. Det somatiske 

sykdomspanorama er ikke likt for de forskjellige 

pasientgruppene og den økt dødeligheten har 

forskjellige årsaker.  

6.1.1 En kjønnsdimensjon 

Utfordringer knyttet til rus og psykisk helse rammer 

unge menn og kvinner ulikt. 

Kjønnsdimensjonen må derfor tas hensyn til for å 

sikre at tiltakene er tilpasset målgruppen og virker 

etter hensikten. 

 Ved psykiatrisk ungdomsteam ved 

Ruspoliklinikken Lovisenberg i Oslo er 75 % 

menn (15-30 år)  

 Mer en 30 % av guttene faller ut av 

videregående skole. Det er 50 % mer enn 

jentene 

 I aldersgruppen 15 til 44 år er 74 % av 

selvmord i Norge gjennomført av menn (90).  

 Uføre under 40 år med psykiske problemer 

og adferdsforstyrrelser består av over 60 % 

menn  

 Det dør mer enn tre ganger flere menn av 

overdose narkotika og nesten fire ganger så 

mange av alkoholrelaterte dødsfall (91, 92).  

 Ni av ti som blir diagnostisert med ADHD 

hos spesialist er gutt (93) 

 Det er fire ganger så mange menn som 

kvinner med dyssosial 

personlighetsforstyrrelse og/eller 

rusavhengighet  

 Kun en av ti med anorexia nervosa er mann 

(94)  

 

6.1.2 Somatiske helseutfordringer blant 

alvorlig psykisk syke 

 

Alvorlig psykisk lidelse er ikke uttrykk for en 

spesifikk diagnose, men snarere en samlebetegnelse på 

psykiske lidelser kjennetegnet ved tidlig debut, lang 

varighet eller svingende forløp preget av gjentatte 

tilbakefall og alvorlig funksjonssvikt. Selv om alvorlig 

psykisk lidelse definert på denne måten er 

diagnoseuavhengig og kan omfatte hele spekteret av 

psykisk lidelse er de schizofrene- og bipolare
15

 

lidelsene overrepresentert blant de med en alvorlig 

psykisk lidelse. Dette fremkommer tydelig av WHOs 

globale helseundersøkelser som viser at disse 

diagnosene, nettopp på grunn av sin tidlige debut og 

kroniske form, er forbundet med flest tapte leveår og 

år med funksjonshemming (13).  

Behandling av schizofrenilignende psykoser og 

bipolare lidelser er sammensatt og har primært vært 

rettet mot symptomkontroll og bedret psykososial 

funksjon. Samtidig somatisk sykdom har inntil nylig 

vært understudert og hatt for lite fokus i behandlingen. 

Nyere forskning har vist at pasienter med 

schizofrenilignende psykoser og bipolare lidelser har 

betydelig oversykelighet og dødelighet av somatisk 

sykdom sammenlignet med den generelle 

befolkningen. En større registerstudie fra Skandinavia 

fant at pasienter med psykisk sykdom levde i 

gjennomsnitt 20 år kortere enn den generelle 

befolkningen og at forskjellen var størst for menn 

(95). Tilsvarende funn er gjort i en norsk 

registerstudie. I tillegg til en forhøyet dødelighet hos 

psykisk syke sammenlignet med den generelle 

befolkningen fant denne studien at forskjellen var 

økende i 20-årsperioden studien foregikk (96). 

Hovedårsaken til for tidlig død hos alvorlig psykisk 

syke er hjerte- og karsykdom (97-101). Mens omtrent 

halvdelen av normalbefolkningen dør av hjerte- og 

karsykdom, dør to tredjedeler av pasienter med 

schizofrenilignende psykose av samme årsak. 

Årsakene til den forhøyede risikoen for hjerte- og 

karsykdom er sannsynligvis sammensatt, men livstils 

faktorer, sykdomsspesifikke faktorer, behandling med 
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psykofarmaka og passivitet i forbindelse med 

døgnopphold er sannsynligvis medvirkende. Pasienter 

med alvorlige psykiske lidelser har høyere forekomst 

av de fleste risikofaktorer for hjerte- og karsykdom. 

Dette inkluderer røyking, overvekt, høyt blodtrykk, 

høy kolesterol og diabetes (102, 103). Tilsvarende 

funn er gjort også i norske populasjoner og risiko er 

funnet relativ lik for schizofreni og bipolar lidelse 

(104).  

I tillegg til den økte somatiske sykeligheten, peker 

Johnsen og Ødegaard (105) på at alvorlig psykisk syke 

pasienter som gruppe har mindre tilgang på 

helsetjenester sammenlignet med den generelle 

befolkningen og også mottar et dårligere somatisk 

helsetilbud (106, 107). Dette kan i noen tilfeller 

forklares med denne pasientgruppens lavere evne til å 

søke lege, betinget blant annet i mistenksomhet og 

mangelfull sykdomsinnsikt (108), men det er også 

holdepunkter for at helsetjenesten i for liten grad 

gjennomfører adekvat somatisk oppfølging (16). 

Evidensgrunnlaget er også mangelfullt mht hva som er 

effektiv somatisk oppfølging av pasienter med 

alvorlige psykiske lidelser (109). Det må imidlertid 

antas at alminnelig god oppfølging og behandling av 

kjente risikofaktorer for hjerte-kar sykdom vil være 

nyttig. Dette fordrer et mye tettere samarbeid enn i 

dag, med tydelig ansvarsfordeling og kommunikasjon 

mellom psykiater, fastlege og andre kommunale 

tjenester gjennom hele sykdomsforløpet for den 

enkelte pasient slik at etterlevelse av behandling 

bedres.  

Økt rusmisbruk og introduksjon av nye rusmidler 

synes å øke risiko for psykoselidelser. Forekomsten av 

rusmisbruk blant de med alvorlige psykiske lidelser 

som schizofreni og bipolare lidelser er svært høy 

sammenlignet med den generelle befolkningen og 

forbundet med en økt funksjonssvikt sammenlignet 

med de med alvorlig psykisk lidelse som ikke 

misbruker rusmidler.  

Suicidalfaren er også betydelig øket hos mennesker 

med alvorlige psykiske lidelser, spesielt i den tidlige 

fasen (110). Suicid bidrar til den kortere levetiden 

blant mennesker med alvorlige psykiske lidelser, og er 

den vanligste dødsårsaken blant ungdom generelt. 

Suicid utgjorde 22 av 77 dødsfall i aldersgruppen 15-

19 år i Norge i 2012. Transportulykker utgjorde til 

sammenligning 18 dødsfall. 

6.1.3 Somatiske helseutfordringer blant 

pasienter med rusproblematikk  

Det er mange som har et risikofylt bruk av rusmidler. 

Dette gjelder særlig storforbrukere av alkohol, men 

også brukere av ulike illegale rusmidler og 

avhengighetsskapende medikamenter. De 

helsemessige skadene av alkohol er godt dokumentert, 

med et bredt spekter av sykdommer og skader. 

Eksempler på skader som kan inntre ved for høyt 

alkoholinntak er lidelser i hjernen og nervesystemet, 

leversykdommer, økning av blodtrykket, kreft i 

fordøyelsesorganene, fosterskader og psykiske lidelser 

som depresjon. Ingen av disse tilstandene synes å 

inntre ved enkeltinntak av alkohol, men representerer 

virkninger av gjentatte inntak (66). Dødsfall knyttet til 

bruk av alkohol i Norge er ca. 400 pr år (66) I 

beregninger samlet for Europa blir det anslått at 6,5 % 

av dødsfallene og 11,6 % av de tapte friske leveårene 

tilskrives alkoholbruk (111). 

Risikoen for sykdom, skader og sosiale problemer 

øker med økt forbruk av rusmidler.  I tillegg til at 

alkoholforbruket i Norge har økt betydelig de siste ti 

årene, er drikkemønsteret endret i mer skadelig retning 

(112). WHO har beregnet at alkohol er den nest 

viktigste faktoren for tap av friske leveår i den vestlige 

verden, anslagsvis 10 % av alle tapte friske leveår.  

Alkoholoverforbruk er også forbundet med betydelige 

relasjonelle belastninger og lidelser. Det påvirker 

pårørende, venner og kolleger, særlig er barn er i en 

sårbar posisjon (113-116).  70 000 barn vokser opp i 

hjem der minst en av foreldrene har et såpass alvorlig 

alkoholmisbruk at det går ut over daglig fungering. 

Dette disponerer for svakere mental utvikling og 

psykisk uhelse (117). Barn som har vært eksponert for 

alkohol i fosterlivet har ofte redusert evnenivå, 

problemer med konsentrasjon og lærevansker 

sammenlignet med barn av mødre som ikke har 

drukket alkohol under svangerskapet (66).   

Helseskader knyttet til bruk av illegale rusmidler er i 

stor grad assosiert med infeksjoner knyttet til bruk av 

sprøyter, tannhelseproblemer, dårlig ernæring og 

psykiske lidelser. 

Blant injeksjonsmisbrukere er infeksjoner og 

underernæring en særlig helseutfordring. 

Virusinfeksjoner som hepatitt A, B, C og HIV utgjør 

en risiko for denne gruppen (66). Likedan sees 

bakterielle infeksjoner i forbindelse med uhygieniske 

forhold knyttet til selve sprøytesettingen. Alvorlige 

blodforgiftninger, blodpropper, verkebyller og 
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hjerteklaffebetennelser er vanlige komplikasjoner til 

injeksjonsmisbruk. Personer som bruker rusmidler er 

også svært ofte feilernært og/eller underernært og får i 

seg for lite av både proteiner og kalorier sammenlignet 

med resten av befolkningen (118). 

Babor og medarbeidere (114) beskriver fem 

hovedkategorier av helseskader knyttet til illegale 

rusmidler: 

 Overdoser 

 Andre akutte skader som ulykker, vold og 

suicidal atferd 

 Ikke-smittsomme somatiske sykdommer som 

hjerte- og karsykdommer, lungesykdommer 

og ulike smertetilstander 

 Psykiske lidelser  

 Smittsomme sykdommer som hepatitt B, 

hepatitt C og HIV. 

Beregninger fra WHO-prosjektet "Global Burden of 

Disease" gir en pekepinn på omfanget av de 

narkotikarelaterte helseskadene i samfunnet. Der 

anslås det at 0,9 % av tapene av friske leveår og 0,4 % 

av dødsfallene i verden i 2004 kunne tilskrives 

narkotikabruk. Andelene av tapte friske leveår som 

kunne tilskrives narkotikabruk var noe høyere i 

høyinntektsland (2,1 %), mens det ikke var noen slik 

forskjell med hensyn til dødsfall (119). Både andelen 

tapte friske leveår og dødsfall var høyere blant menn 

enn blant kvinner. I disse beregningene har man kun 

tatt med bruk av amfetamin, kokain, heroin og andre 

opiater, og injeksjonsbruk. I fremtidige beregninger 

planlegges det også å ta inn cannabisbruk (120). 

Omfanget av de narkotikarelaterte helseskadene er 

allikevel mye mindre enn helseskadene relatert til bruk 

av tobakk og alkohol, fordi langt færre bruker 

narkotika. Dødsfall som følge av narkotika har i Norge 

hovedsakelig vært knyttet til injisering av heroin, ofte 

i blanding med andre rusmidler eller legemidler. Men 

metadon er nå involvert like mange overdosedødsfall 

som heroin. Røyking eller inhalering av heroin 

medfører en vesentlig lavere risiko for 

overdosedødsfall. Dødsfall knyttet til nye syntetiske 

rusmidler er også en utfordring. Det er krevende for 

fagfeltet å holde seg oppdatert på hvilken 

forgiftningsrisiko disse utgjør. . 246 narkotikadødsfall 

ble registrert i Norge i 2012. Av de døde var 185 

menn (75 prosent) og 61 kvinner (25 prosent). De siste 

fem år har andelen personer over 44 år økt med 50 

prosent, mens andelen unge (15-24 år) har vært 

tilnærmet konstant (10 prosent) 

 Respekt og anerkjennelse  6.2

Personer med ruslidelse og/eller psykiske lidelser er 

utsatt for fordommer og stigmatisering. De opplever 

utfordringer både i møte med helsevesenet og 

samfunnet.  Fordommer, stigmatisering og 

kunnskapsmangel må ikke hindre god behandling, 

rehabilitering og et best mulig liv.  

6.2.1 Psykiatri  

I likhet med rusbrukerne rapporterer psykiatriske 

pasienter at de både opplever og til og med forventer å 

bli diskriminert av samfunnet rundt seg. Gruppen blir 

ofte oppfattet som uforutsigbar og farlig, dette fører til 

utfordringer for gruppen både sosialt og i arbeidslivet 

(121). I møte med helsevesenet opplever mange å bli 

sett på som en diagnose fremfor et individ, mens de 

selv ser på diagnosen som kun en bit av hvem de er 

(122). Stigmatisering og den sosiale belastningen som 

er knyttet til psykisk sykdom kan føre til at personer 

som ville hatt god nytte av å møte helsetjenesten 

unngår å oppsøke hjelp. Personer som allerede er i 

behandling kan i enkelte tilfeller avslutte denne på 

grunn av belastinger knyttet til forskjellsbehandling og 

stigmatisering (123).  

6.2.2 Rus 

Stigmatisering og fordommer rammer pasienter som 

har problemer knyttet til bruk av rusmidler på to 

måter. For det første kan fordommer og unnvikelse 

hos både pasient og helsepersonell bidra til at 

tilstander som burde vært oppdaget og utredet ikke 

blir sett og tatt tak i. For det andre kan det bidra til at 

pasienter med en erkjent rusproblematikk ikke får den 

utredningen og behandlingen de har behov for fordi 

oppmerksomheten på bruk av rusmidler overskygger 

alt annet. Rusutløste adferdsforstyrrelser vil ofte bli et 

hinder for godt samarbeid mellom pasient og lege. En 

fersk undersøkelse, publisert i Tidsskrift for Den 

norske legeforening januar 2015, støtter opp under 

dette. Et utvalg på 155 rusmisbrukere hadde i 

gjennomsnitt 4,2 sykdomsdiagnoser og 0,8 

symptomdiagnoser per pasient, av disse pasientenes 

henvisningsskriv var 101 av 155 uten somatisk 

helsetilstand. Ikke overraskende var det en mange i 

dette utvalget som oppga at de hadde et 

utilfredsstillende forhold til sin fastlege (124).  

Det er generelt store kunnskapsmangler og fordommer 

knyttet til ruslidelsene. Det er mange forestillinger 

både om at behandling ikke nytter og at tilstandene 

ikke er så alvorlige. Det er en vanlig oppfatning at 

rusavhengige er viljesvake og uvillige til å gjøre noe 
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med sin egen situasjon (125). Dette kan føre til at 

denne gruppen opplever å bli lavere prioritert.   

Forskning viser – kanskje ikke så overraskende - at 

rusmisbrukere i Oslos rusmiljø, i stor grad opplever å 

bli ekskludert fra de offentlige arenaene der folk flest 

ønskes velkommen inn, som legevakt og andre 

offentlige rom. De stemples ofte av samfunnet som 

kriminelle, og opplever å bli behandlet annerledes enn 

andre borgere (126). Når pasienter med mer 

omfattende rusmiddelproblemer og akutt sykdom 

møter opp på legevakt risikerer de å bli mer 

overflatisk behandlet enn andre pasienter fordi 

rusmiddelpåvirkningen i seg selv tar 

oppmerksomheten (127). Utagerende atferd, trusler, 

vold mot helsepersonell på akuttmottak og legevakt er 

ofte del av bildet som vanskeliggjør adekvat 

medisinsk håndtering av ruspåvirkede. Det er da en 

fare for at akutt somatisk sykdom kan bli oversett.  

I en rapport fra Kunnskapssenteret om 

pasienterfaringer med døgnopphold innen tverrfaglig 

spesialisert rusbehandling, kom det frem at selv om de 

fleste opplevde å bli behandlet med respekt og 

høflighet, rapporterte 27 % at de mange ganger eller 

noen ganger hadde blitt behandlet nedlatende eller 

krenkende av personalet eller behandlerne (128).    

 Pårørende 6.3

Det kan være svært utfordrende å være pårørende til 

personer med alvorlige psykiske lidelser og/eller 

ruslidelse. For pårørende til ruslidende kan hverdagen 

ofte være preget av stress og bekymring (129). 

6.3.1 Barn som pårørende 

Barn av rusmisbrukere er i større risiko for forsinket 

kognitiv utvikling og antisosial atferd (130). Det er om 

lag en dobling i risiko for at barn av foreldre med 

alvorlig psykisk sykdom eller en alvorlig ruslidelse vil 

oppleve en uheldig utvikling gjennom oppveksten, 

sammenlignet med andre barn. Hvor stor risikoen for 

negativ utvikling er, avhenger likevel av en rekke 

faktorer. Blant annet spiller det inn hva slags psykisk 

lidelse forelderen har, om det er mor som har en 

psykisk lidelse eller om begge foreldrene har det. Hva 

slags familierelasjoner barnet har utenfor hjemmet kan 

også være en viktig faktor (117). Regjeringen styrket 

fra 1.1 2010 barns rettslige stilling som pårørende. 

Helsetjenestens møte med barn fikk derfor en 

etterlengtet rettslig ramme, ved at helsepersonell 

pålegges en plikt til å bidra til nødvendig informasjon 

og oppfølging av disse mindreårige barna. 

Legeforeningen vil være en pådriver for at 

intensjonene i lovverket følges (131). 

 Kulturelle utfordringer 6.4

Både innen rus og psykiatri er i minoritetskulturers 

uttrykk og behov relativt nye utfordringer for 

behandlingsapparatet i Norge.  

Forskning viser at minoritetsbefolkningen har økt 

forekomst av livsstilsykdommer, psykiske lidelser og 

infeksjonssykdommer (132, 133). Innvandrere og 

deres barn vurderer sin egen helse som dårligere enn 

resten av befolkningen (132). Til tross for dette 

besøker innvandrere fastlegen sin sjeldnere med 

psykiske plager enn den etnisk norske befolkningen 

(134, 135). Tabubelagte tema og tolkeproblematikk 

kan være medvirkende. For eksempel angir en av ti 

kvinnelige ikke-vestlige innvandrere at deres norsk-

ferdigheter er for begrenset til at de kan kommunisere 

med sin lege om helseproblemer (134).  

 Kompetansebehov 6.5

Økt kunnskap kan bidra til å minske fordommer mot 

ruslidende og alvorlig psykisk syke pasienter og gi et 

bedre tilbud til disse gruppene. Det er nødvendig å øke 

kompetanse hos helse- og sosialfaglig personell i alle 

kategorier. I kommunehelsetjenesten er det mange 

aktører som bidrar inn i psykisk helsefremmende 

arbeid. Barnehagepersonell, helsesøstre, 

sosialkonsulenter og ansatte i PP-tjenesten er alle 

viktige aktører som er forventet å identifisere barn og 

unge som utvikler tegn til alvorlig psykisk sykdom, 

risikabelt rusmønster eller adferdsforstyrrelser.  Et tett 

samarbeid mellom disse aktørene og legetjenesten, når 

det er grunn til å anta at barn og unge bør være 

gjenstand for medisinsk utredning, vil øke 

sannsynligheten for at nødvendige tiltak kommer i 

gang tidlig nok.  

Fastlegene er ansvarlige for allmennmedisinsk 

utredning og behandling av rus og psykisk lidelse. Det 

er nødvendig at fastlegene og de øvrige aktørene i 

kommunene har et aktivt og tillitsfullt forhold til 

samhandling om de brukerne man har et felles ansvar 

for. Dette fordrer gode rutiner og 

kommunikasjonsverktøy og en tydelig ledelse av de 

samlede tjenestene. Her har kommunene et meget stort 

utviklingspotensial.  

Det er fortsatt mangel på spesialister, og derved 

sårbare fagmiljøer i deler av landet, særlig i perifere 

strøk. De fleste er ansatt i den offentlige 

spesialisthelsetjenesten. Det er også en rekke 
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avtalespesialister, psykiatere, psykologspesialister og 

noen få barne- og ungdomspsykiatere som har 

driftsavtale med helseforetakene, særlige i det sentrale 

østlandsområdet.  

Det må sikres at utdanningen av spesialister i den nye 

spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin får 

prioritet og tilføres ressurser i helseforetakene de 

nærmeste årene.  Helsedirektoratet har anslått at 

behovet for spesialister i rus- og avhengighetsmedisin 

på landsbasis er 200 i løpet av de første ti år. 

Legeforeningen antar at så snart en spesialitet er 

etablert bør det være mulig å få etablert ca. 40 

stillinger for utdanningsleger årlig. I løpet av en 

tiårsperiode vil det - forutsatt nødvendig innsats fra 

helseforetakene - være realistisk å få på plass ca. 450 

leger i tverrfaglig spesialisert rusbehandling, hvorav 

rundt 200 ferdige spesialister.  

7 Finansieringssystemenes rolle for å 

understøtte en helhetlig og 

sammenhengende behandling til de 

alvorlig psykisk syke og rusavhengige 

 

I dag er rammebevilgning enerådende for 

døgnenheter, mens aktivitet utgjør ca. 10 % av 

finansieringen av polikliniske enheter i psykiatrisk 

spesialisthelsetjeneste og TSB. Helseøkonomer vil 

ofte hevde at ideelt sett bør et finansieringssystem 

være prioriteringsnøytralt og ikke legge føringer for 

behandlingsformer, prioritering mellom 

pasientgrupper eller allokering av ressurser (136). 

Slike helsepolitiske målsetninger bør i hovedsak søkes 

nådd gjennom andre virkemidler som avtaler, 

informasjonskampanjer lovverk eller lignende. 

Likevel er det vanskelig å se bort fra at alle 

finansieringssystemer i praksis har innebygget ulike 

incentiver. 

Det er en viktig diskusjon for psykisk helsevern og 

spesialisert rusbehandling om man vil holde på ramme 

som et hovedprinsipp eller utvikle mer omfattende 

modeller for innsatsstyrt finansiering. En slik endring 

ville kunne gi mulighet for å understøtte finansielt en 

ønsket utvikling av tjenestene, med de utfordringer det 

medfører for definisjoner, kodekvalitet og 

datainnhenting. I tillegg ville en omlegging stimulere 

økt aktivitet og gi en mer likeartet finansiering som 

somatiske helsetjenester.  

I dag er det er få incentiver som legger til rette for 

helhetlige pasientforløp på disse fagområdene. Ideelt 

sett bør finansieringssystemet stimulere til at alle 

pasientene får riktig behandling på riktig nivå 

gjennom hele forløpet.  

 I hvilken grad fremmer 7.1

finansieringssystemet kvalitet ved 

psykiatriske poliklinikker 

Poliklinisk virksomhet er i hovedsak rammefinansiert. 

Takstsystemet er lite utbygd og honorerer i hovedsak 

inntak av nye pasienter og konsultasjoner. I tillegg 

kommer en takst per «timeverk» for godkjente 

fagstillinger, herunder psykiater, psykolog, sykepleier, 

vernepleier og sosionom, jfr. FOR-2014-12-11-1670 

om finansiering av offentlig poliklinikk (137). Den 

aktivitetsbaserte finansieringen utgjør ca. 10 %.   

Når pasienter er innlagt gis det ingen refusjon for 

behandling. Systemet gir således små eller ingen 

incentiver til aktivitetsøkning i motsetning til hva man 

har sett at ISF har gitt innenfor somatikken. I og med 

at «timeverk taksten» er profesjonsnøytral vil det 

heller ikke stimuleres til økt kompetanse ved 

poliklinikkene da alle ansatte vil genere det samme 

tilskuddet uavhengig av aktiviteten de utfører og 

utdanningsnivå.  Dagens system fremmer heller ikke 

samhandling med andre behandlere da kun 

konsultasjoner/utredning og inntak av nye pasienter 

honoreres særskilt. 

Det skjelnes ikke mellom virksomhet som skjer på 

kontoret og det som skjer utenfor, enten ved 

hjemmebesøk, ambulant virksomhet for øvrig eller 

samhandling med fastlegene. Den veiledningsplikten 

som spesialisthelsetjenesten er pålagt i lovverket, blir 

dermed ikke særskilt honorert.  For DPSene kan dette 

ha som en konsekvens at veiledning nedprioriteres 

som et virkemiddel for å holde budsjett, og for å 

oppfylle måltallene for konsultasjoner. 

Døgnenheter er fullstendig rammefinansiert, og disse 

kan ikke kreve refusjon for polikliniskarbeid eller 

utadrettet virksomhet, f.eks. ved ettervern, etablering i 

egen bolig, nettverks- og familiearbeid o.l.  

Kvalitetsarbeid har fått større oppmerksomhet fra 

helsemyndighetene de siste årene. I 2014 ble det 

innført kvalitetsbasert finansiering som en 

forsøksordning for den somatiske 

spesialisthelsetjenesten. Ordningen innebærer at en 

andel av RHF-enes totale inntekter gjøres avhengig av 

måloppnåelsen på fastsatte kvalitetsindikatorer. 
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Modellen er knyttet til ISF og gjelder således ikke for 

psykisk helsevern (138).  

7.1.1.1 Hva er incentivretningen i nåværende 

refusjonssystemer? 

Faste budsjetter gir liten fleksibilitet, men også 

liten usikkerhet. Lav variabel inntekt gir relativt 

forutsigbare budsjettrammer.  

Dagens modell kan antas å stimulere til: 

 

 Å ansette fagpersonell som gir lavest mulig 

kostnader, fordi så mye av refusjonen er 

knyttet til tilstedeværelse og ikke aktivitet og 

det er samme takst for alle faggrupper. 

 Å ha lite utadrettet virksomhet, siden dette 

kun genererer kostnader – ikke inntekter. 

 Å ha korte konsultasjoner, siden det ikke 

finnes noen tidstakst. Dette kan gi incentiver 

for å prioritere pasienter med lettere lidelser.. 

 Å jobbe alene og ikke i team, da det i 

begrenset grad utløses refusjon for dette.  

 Å avslutte behandlingsforløp raskt, da det 

finnes en egen høyere sats for inntak av ny 

pasient. 

7.1.1.2 I finansieringssystemet for 

avtalespesialister innen psykisk helse 

er det incentiver til: 

 Aktivitetsøkning og høy produktivitet siden 

70 % av inntekten er aktivitetsavhengig. 

 Samarbeid med annet personell om 

enkeltpasienter da dette honoreres gjennom 

takstsystemet. 

 Ta inn nye pasienter, da utredning av nye 

pasienter honoreres særskilt 

 

7.1.1.3 I finansieringssystemet for 

døgnplasser er det incentiver til: 

 Å ikke øke aktivitet i tilbudet da dette ikke 

øker inntektene men kan øke kostnadene. 

 Å ikke utvikle tilbudet med ettervern eller 

utadrettet virksomhet da dette gir ekstra 

kostnader uten økt finansiering. 

 

7.1.1.4 I finansieringssystemet for 

førstelinjetjenesten er det incentiver 

til: 

 Å prioritere å ta imot utskrivningsklare 

somatiske pasienter, men ikke psykiatriske 

pasienter eller ruspasienter siden det for disse 

pasientgruppene ikke er etablert kommunal 

betalingsordning for utskrivningsklare 

pasienter.  

 Å la flest mulig pasienter bli behandlet i 

spesialisthelsetjenesten 

 

 

Dagens finansieringssystemer understøtter i for liten 

grad kvalitet, aktivitet og den sterkt etterspurte 

samhandlingen rundt pasientene. 

8 Forslag til forbedringstiltak 

 

Alle pasienter, også de med rusavhengighet og/eller 

alvorlig psykisk lidelse, skal ha tilgang til tilpassede 

og nødvendige helsetjenester. 

 Samhandling og 8.1

samhandlingsmodeller 

8.1.1 Veiledning- og tverrfaglig samarbeid 

For fastlegen kan både pasienter med 

avhengighetsproblematikk og/eller psykiske plager og 

lidelser være en utfordring faglig, emosjonelt og 

tidsmessig, spesielt dersom pasientens problem er 

uklart og adferden er utfordrende. Slike konsultasjoner 

kan hurtig resultere i henvisning til 

spesialisthelsetjenesten. Gjennom deltagelse i faste 

tverrfaglige møter i et trygt team med kjente kolleger 

og en erfaren psykiater / psykolog eller i 

felleskonsultasjoner på fastlegens kontor med 

psykiater/psykolog, kan større faglig trygghet føre til 

færre, bedre og riktigere henvisninger til 

spesialisthelsetjenesten.  Enkelte DPS har over mange 

år utviklet gode samhandlings-modeller for 

samarbeidet med fastlegene. Det er godt dokumentert 

at slik samhandling gir økt tilfredshet for både 

fastleger og spesialister (89). Systematisk 

undervisning vil også bidra til kompetanseheving, og 

er en av de pålagte oppgavene til 

spesialisthelsetjenesten. 

8.1.2 Nye allmennmedisinske oppgaver 

Det bør vurderes om offentlige allmennmedisinske 

oppgaver bør omfatte samhandling med psykiske 

helsearbeidere, ROP-medarbeidere og de framtidige 

ACT-team og FACT-team. Fastlegene har også et 

stort behov for bistand fra kommunale psykisk 

helsearbeidere for å få gjennomført regelmessig 

oppfølging av alvorlig psykisk syke eller rusavhengige 

pasienter.  

8.1.3 Spesifikke samhandlingsmodeller  

ACT-team er etablert i noen områder for pasienter 

med særlig omfattende behov på grunn av sin 

psykiske lidelse, ofte kombinert med rus. Effekten av 
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slike team er godt dokumentert, og modellen bør spres 

ytterligere.  

FACT-team. Det bør gjennomføres en bredere 

utprøving av FACT-modellen i Norge.  

Det bør også stimuleres til utprøving av eventuelle 

andre samhandlingsmodeller mellom 

spesialisthelsetjenesten og kommunene, for eksempel 

gjennom tettere samarbeid mellom akutt-teamene på 

DPSene, fastleger og kommunale psykiatritjenester. 

8.1.4 Psykiatriske samhandlingsnettverk 

Psykologer i kommunene. Legeforeningen anbefaler 

at psykologer i kommunene samlokaliseres med 

fastlegene slik at det vokser frem mer robuste og 

samhandlende fagmiljø. 

Samhandlingsmodeller mellom avtalespesialister 

og fastleger. Det er behov for optimalisering av 

samhandling mellom fastlegene og avtalespesialistene 

både i Oslo og ellers. Hovedintensjonen med 

etablering av samhandlings-nettverk var at pasientene 

skulle få en enklere vei fra fastlege til avtalespesialist, 

og fastlegen fikk et større ansvar for 

henvisningsprosessen. Erfaringene med ordningen er 

varierende, og og det er ikke gjort noen systematisk 

evaluering av den.  

Legeforeningen har anbefalt at felles 

henvisningsmottak for DPS og avtalespesialister bør 

utprøves. Det er fortsatt mangel på spesialister mange 

steder, særlig i desentrale DPS I rekrutteringssvake 

områder kan opprettelse av 50-50 hjemler, med 

avtalespesialist i 50 % kombinert med 50 % stilling på 

DPS eller HF, bidra til tilførsel av spesialister. 

 Finansiering 8.2

Et overordnet mål for poliklinikksatsene bør være at 

det er større samsvar mellom de faktiske kostnader for 

tjenestene som leveres og den aktivitetsutløste 

finansieringen, og at incentiver for samhandling finnes 

på alle nivåer og med en innretning som understøtter 

både samarbeid rundt enkeltpasienter og utvikling av 

nettverk og veiledning. 

Det bør derfor gjøres en betydelig revisjon av satsene 

for innsatsstyrt finansiering i offentlige poliklinikker 

og DPS innenfor rus og psykisk helsevern.  

8.2.1 Endringer av refusjonssystemet som bør 

vurderes:  

For poliklinikker/DPSer: 

 å innføre tidstakst 

 å gi egen sats for spesialister  

 å innføre egen takst for teamarbeid 

 å innføre takst for utadrettet virksomhet 

(ambulant) 

 å innføre takst for undervisning og 

rådgivningsarbeid mot førstelinjetjenesten  

For døgnavdelinger: 

 å gi refusjon for poliklinisk arbeid også for 

innlagte pasienter 

 å innføre en norm for hvor mange 

døgnplasser som trengs sett i forhold til antall 

innbyggere  

For kommunale psykiatriske helsetjenester bør det 

vurderes 

 å øremerke tilskudd til kommunene for å 

bygge opp tilbudet 

 å lage en egen opptrappingsplan for 

kommunale psykiatriske helsetjenester 

 eventuelt å innføre egne refusjonssatser for 

psykisk helse-personell 

Der fastleger og psykologer jobber sammen - til beste 
for pasientene 

«-Det aller beste er at vi kan jobbe sammen, med 
hver vår kompetanse, til det beste for pasienten». 
Dette sier en psykolog som arbeider i et av flere 
fastlegekontor med psykolog i Søndre Nordstrand, en 
av Oslos bydeler.  

I 2010 gikk den nye bydelsoverlegen rundt på alle 
fastlegekontorene i denne bydelen: «Jeg spurte hva de 
mente var den største mangelen i tjenestetilbudet. Da 
svarte samtlige at det var psykiske helsetilbudet. Det 
var utgangspunktet for at vi begynte å satse på 
psykologer på fastlegekontorene.» 

Nå er de fleste psykologene i bydelen samlokalisert 
med fastlegene, og det gir gevinster:  

Og psykologen ser at gråsonen mellom fysiske og 
psykiske problemer blir lettere å avklare når hun 
jobber så tett på fastlegene. Hun trekker også frem at 
det å gå til psykolog blir alminneliggjort ved at de 
holder til på det lokale legekontoret. «-vanskelig å si 
hvor psyken begynner og kroppen slutter -- det aller 
beste er at vi kan jobbe sammen, med hver vår 
kompetanse, til det beste for pasienten» 

Kilde: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk 
helsearbeid. http://www.napha.no/content/7496/-
Vanskelig-a-si-hvor-psyken-begynner-og-kroppen-
slutter 

 

http://www.napha.no/content/7496/-Vanskelig-a-si-hvor-psyken-begynner-og-kroppen-slutter
http://www.napha.no/content/7496/-Vanskelig-a-si-hvor-psyken-begynner-og-kroppen-slutter
http://www.napha.no/content/7496/-Vanskelig-a-si-hvor-psyken-begynner-og-kroppen-slutter
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 Virkemidler som understøtter 8.3

samhandling og forsvarlige 

helsetilbud 

I både somatikken, psykiatrien og innen rusomsorgen 

oppstår de store utfordringene ved skifte av 

omsorgsnivå. Ved overføring fra psykisk helsevern til 

primærhelsetjenesten er en av hovedutfordringene å 

skape god tilknytning til pasientens nettverk og de 

samarbeidspartnerne som skal overta. For somatikken 

har Samhandlingsreformen medført nye lover og 

forskrifter for skifte av omsorgsnivå fra sykehus til 

kommunehelsetjenesten. Tilsvarende bestemmelser er 

ikke innført for psykiatrien.  

8.3.1 Ytterligere nedbygging av døgntilbud 

må ikke gjennomføres. 

Legeforeningen advarer mot ytterligere nedleggelse av 

døgnplasser i psykisk helsevern. Det er tvert imot 

behov for å styrke kapasiteten på døgnplasser for å 

sikre at alvorlig psykisk syke ikke blir kasteballer i 

systemet og får en ytterligere forverring av tilstanden 

som både har konsekvenser for somatisk sykelighet, 

uførhet og farlighet. I Norsk psykiatrisk forenings 

rapport fra 2014 – «Hvordan bør norsk rettspsykiatri 

utvikles» (139) er det gjort rede for et presserende 

behov for å styrke de sikkerhetspsykiatriske 

avdelingene, der kapasiteten allerede er presset og 

behovet for rettspsykiatrisk døgnobservasjon 

(straffeprosessloven § 167) er økende. Konsekvenser 

av å overse dette behovet er økt farlighet og at 

samfunnsvernet blir skadelidende. Norge er også alene 

i Norden om ikke å ha psykiatriske sikkerhetsplasser 

for barn/unge.  

8.3.2 Pakkeforløp ved alvorlig psykisk 

sykdom og rus  

Gode sammenhengende, og tilpassede pasientforløp 

fordrer både rett kompetanse dimensjonering av 

tjenestene og pasientsentrert samhandling som aktivt 

fjerner flaskehalser og andre hindre for gode forløp. 

Dette virkemidlet er nå tatt i bruk på kreftområdet i 

Norge, etter en dansk modell som har bidratt til 

raskere kreftutredning og forbedret overlevelse. 

Regjeringen har varslet at pakkeforløpstenkningen 

også skal breddes til andre sykdomsgrupper enn kreft.  

Legeforeningen anbefaler derfor at det som neste trinn 

etter kreftsatsingen prioriteres å utrede modeller for 

pakkeforløp for hovedgrupper av de alvorlige 

psykiske lidelsene og avhengighetstilstander som er 

kjennetegnet ved en høy risiko for et kronisk 

invalidiserende forløp, særlig psykoselidelser, bipolare 

lidelser og destruktiv rusadferd med stor risiko for 

helseskade på kort sikt. Pakkeforløpene bør gjenspeile 

kunnskapsfronten og de nasjonale retningslinjene på 

området, og utformes i dialog mellom tjenestenivåene. 

Utvikling av psykiatriske pakkeforløp bør legges opp i 

tråd med ny kunnskap og nasjonale retningslinjer og 

understøttes av konkrete tiltak som bidrar til 

implementering, samt følgeforskning som kan bidra 

med ny kunnskap på området.  

Pakkeforløp ved rus kan ha en viktig rolle i å skape 

gode og raskt tilgjengelige avrusningstilbud, hvor bl.a. 

tett samarbeid mellom somatiske sykehusavdelinger 

og avrusningsenheter er viktige for å kunne gi tilbud 

til motiverte pasienter.  

Pasienter med alvorlig psykisk sykdom er en 

heterogen gruppe, hvor pasienter med samme 

diagnose kan ha svært forskjellige forløp og behov. 

Pakkeforløp bør beskrive aktuelle tiltak i et tidsforløp 

fra forebygging/tidlig intervensjon, basere seg på en 

såkalt «staging» modell, der tiltak graderes etter 

alvorlighet og hvor i forløpet pasienten befinner seg..   

Eksempler på mulige pakkeforløp er utkastet til 

psykoseforløpet laget etter et internt 

kvalitetssikringsprosjekt i Helse Bergen HF(58, 140). 

8.3.3 Behov for flere avtalespesialister og 

bedre muligheter for samhandling  

Det anbefales at RHF-ene oppretter flere driftsavtaler 

for avtalespesialister. En stabil behandlerrelasjon er 

særlig gunstig for pasienter med tilknytningsskader og 

alvorlige personlighetsforstyrrelser. Denne formen for 

individualisert lengre tids behandling, er en oppgave 

som ivaretas spesielt godt av avtalespesialister. 

Tilknytningsskader kan prege alle pasientgrupper det 

her gjelder, psykotiske pasienter, pasienter med 

bipolare lidelser, pasienter med depresjon, 

personlighetsforstyrrelser, betydelige angstplager og 

spiseforstyrrelser (listen er ikke uttømmende).  

Behandlingen må tilpasses den enkelte pasient, både 

mht lengde, hyppighet av timer, og type terapi. 

Terapien kan veksle mellom å være støttende og 

innsiktsorientert, avhengig av pasientens 

funksjonsnivå. I tillegg gis medikamentell behandling 

der det er nødvendig. 
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8.3.4 Forsknings-satsning på psykisk helse. 

Flere akademiske stillinger til BUP 

Det anbefales å prioritere forskningsmidler til området 

psykisk helse, og arbeide for høyere faglig standard. 

Spesielt i BUP er det behov for flere akademiske 

stillinger for å sikre videreutviklingen av faget 

 

 Forebygging og tidlig 8.4

intervensjonstiltak ved psykose og 

bipolar lidelse   

8.4.1 Etablering av spesialiserte team for 

barn/ungdom. 

Tiltak for å hindre utvikling av- og behandle alvorlig 

psykisk lidelse tidlig er viktig og kan bidra til bedre 

forløp. God tilgang til spesialister med særlig 

kompetanse på utredning, diagnostisering og 

behandling i tidlig fase er særdeles viktig for å skille 

de som er i behov av videre oppfølging og behandling 

fra de som ikke er i behov av dette. I tidlige faser er 

dette en stor utfordring på grunn av den uspesifikke 

symptompresentasjonen alvorlig psykisk lidelse kan 

ha. Tilstandenes lavfrekvente insidens rate tilsier at 

ansvaret må ligge i spesialisthelsetjenesten og 

organiseres slik at de som vurderer får et godt 

erfaringsgrunnlag. Kommunale virksomheter innenfor 

både helse, sosialtjenester og oppvekst/utdanning må 

samarbeide tett med spesialisthelsetjenesten.   

Det vil være spesialiserte team i BUP som kan få nok 

erfaringsgrunnlag til å identifisere psykoserisiko, og 

drive psykosebehandling. Slike team må ha 

driftsmessige rammer for å arbeide arena-fleksibelt, og 

de må ha nødvendig spesialistkompetanse. 

På tross av dokumentert effekt av tidlig intervensjon, 

og nasjonale faglige retningslinjers (17) anbefaling om 

etablering av slike tilbud er disse mangelfullt utbygd 

og etablert. 

 Det er et åpenbart behov for et omfattende program 

for å stimulere til implementering av de nasjonale 

faglige retningslinjene for utredning og behandling av 

psykoselidelser herunder etablering av spesialiserte 

team i spesialisthelsetjenesten som samarbeider tett 

med kommunale lavterskeltilbud. 

8.4.1.1 Lavterskeltilbud  

Skolelege, helsesøster, fastlege, kommunepsykolog og 

helsestasjon må ha åpne kanaler for råd, veiledning og 

henvisning til spesialister i barne- og 

ungdomspsykiatri. Det er gjort gode erfaringer med en 

hybridløsning, der spesialister ansatt i BUP utplasseres 

i skolehelsetjenesten, men de økonomiske forholdene 

må legges til rette og tilgangen på spesialister må økes 

dersom en slik løsning skal få større utbredelse (141). 

For voksne over 18 år bør fastlege og legevakt ha 

tilgang til kompetent team på utredning ved 

symptomer på alvorlig psykisk lidelse i løpet av 24 

timer på vanlig virkedager. Der hvor det er etablert 

andre kommunale psykiske helsetilbud må de 

samarbeide tett med legetjenesten i kommunen. 

8.4.1.2 Psykiatrisk kompetanse inn i 

barnevernet 

Det anbefales å styrke barnevernets bemanning og 

kompetanse på helhetlig omsorg og behandling av 

barn og ungdom med alvorlige 

tilknytningsforstyrrelser. Barnevernsbarn som trenger 

kvalifisert, langsiktig miljøterapeutisk behandling må 

få dette integrert med sitt omsorgstilbud, siden det 

fungerer dårlig å dele omsorg og behandling for disse 

gruppene. 

8.4.2  Tilrettelagt oppfølging 

I alle faser av alvorlig psykisk sykdom og/eller 

avhengighet bør mål for behandling konkretiseres for 

symptomer, funksjon og somatisk helse. I dette ligger 

også det å legge en tilstrekkelig langsiktig plan for 

oppfølging som beskriver samhandling mellom de 

forskjellige aktørene involvert i pasientens 

behandling, kriseplan med navngitte personer 

ansvarlig for å vurdere å iverksette tiltak for å 

opprettholde symptomkontroll og forebygge 

tilbakefall. Lett tilgjengelig medisinsk faglig 

kompetanse er viktig, da rask endring i medikamentell 

behandling kan være helt avgjørende for å snu- og 

forhindre et tilbakefall. For øvrig er kontinuitet i 

tjenestene er et sentralt premiss, da langvarig relasjon 

mellom pasient og behandler gir trygghet for 

pasienten, og bidrar til at tegn på tilbakefall raskere 

oppdages og derved kan behandles effektivt.  

Et optimalt tjenestetilbud til de med alvorlig psykisk- 

eller ruslidelse vil være karakterisert ved å være 

kontinuerlig, organisert rundt pasienten med 

tydelighet på hvem som har ansvar, preget av 

langsiktighet og en fleksibel arbeidsform innrettet 

etter pasientens behov. Planer og avtaler vil være 

skriftlige, oppdaterte og til enhver tid tilgjengelig for 

både pasienten og alle aktørene involvert i oppfølging 

og behandling, gjennom gode elektroniske løsninger.  
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 Somatisk oppfølging 8.5

Den påviste økte somatiske sykeligheten og sterkt 

forkortede levetiden blant de med rusavhengighet 

og/eller alvorlig psykisk sykdom er svært 

bekymringsfull og må føre til nytenkning rundt 

organiseringen av helsetjenestene til de med alvorlig 

psykisk lidelse. Legeforeningen mener det vurderes 

flere konkrete tiltak for en systematisk somatisk 

oppfølging innenfor rus og psykisk helse:  

Psykiatere og fastleger må samarbeide tett for å fange 

opp behovet for utredning og behandling av somatiske 

sykdommer hos psykiatrisk syke pasienter, herunder 

behovet for å justere, eventuelt skifte 

psykofarmakologisk behandling til preparater som gir 

mindre bivirkninger. Somatisk spesialistkompetanse 

må bringes inn ved behov. Psykiatriske akutt avd. bør 

ha et særskilt ansvar for somatisk undersøkelse og 

oppfølging av funn.  

Ved utskrivning av pasienter med alvorlig psykisk 

lidelse fra psykiatriske døgnenheter må det foreligge 

en plan med definerte ansvarlige for den videre 

somatisk oppfølging av pasienten. Det vil oftest være 

fastlegen som har ansvaret for å følge opp pasienten 

for dennes somatisk tilstand. Fordi en del pasienter 

selv ikke erkjenner symptomer på alvorlig somatisk 

sykdom, eller er negative til behandlingsapparatet og 

derved unnlater å følge opp anbefaling om systematisk 

helsesjekk, må det etableres et system som bidrar til å 

motivere for oppfølging og sikrer at pasientene ikke 

”forsvinner” ut av systemet. Her vil bistand fra 

kommunale helsearbeidere, eventuelt ACT- og FACT-

team kunne være virksomme modeller for å sikre 

somatisk oppfølging.  

Som et minimum anbefales en årlig grundig somatisk 

helsesjekk hos alle pasienter med alvorlig psykisk 

lidelse og pasienter som bruker psykofarmakologisk 

behandling fast. Tiltak rettet mot røykeslutt, fysisk 

aktivitet og kosthold må intensiveres, jamfør 

dokumentasjon for sammenhengen mellom disse 

faktorene og den økte dødeligheten hos de med 

alvorlig psykisk lidelse manglende intervensjon på 

dette området medfører (17, 142, 143). 

Forebygging av somatisk samsykelighet hos pasienter 

med alvorlig psykisk lidelse må være et prioritert 

område fremover. Det bør stimuleres til forskning og 

kvalitetsforbedringsprosjekter på området. 

Døgnenheter så vel som polikliniske tjenester og 

kommunehelsetjenesten bør samarbeide om å utvikle 

undervisningsopplegg og trening i forhold til livsstil, 

ernæring og fysisk trening. Dette bør være like 

naturlige behandlingstiltak som undervisning om 

symptomer og motivasjon for å bruke farmakologisk 

behandling.  

 Økningen i uførhet blant spesielt de 8.6

unge 

Økningen i antall unge uføre på grunn av psykiske 

lidelser, etter årtusenskiftet, er urovekkende. Årsakene 

til denne utviklingen er uklar, men vekker bekymring 

med hensyn til om den sterke nedbyggingen av 

døgnplasser i psykisk helsevern til fordel for 

ambulante og polikliniske tjenester har ført til at 

pasienter med alvorlige psykiske lidelser får et 

dårligere helsetjenestetilbud i dag enn de fikk 

tidligere. Det haster med å finne forklaringer som gjør 

at effektive tiltak kan iverksettes. Det må også 

avklares i hvilken grad arbeidsmarkedet i mindre grad 

enn tidligere klarer å absorbere personer med 

lærevansker og/eller avvikende adferd og 

relasjonsutfordringer. 

Legeforeningen anbefaler derfor at forskning på dette 

området styrkes. Utviklingen er godt beskrevet, mens 

tiltak som kan motvirke utviklingen i liten grad er 

avklart og iverksatt  

Funksjonssvikten knyttet til alvorlige psykiske lidelser 

forsterkes ved gjentatte tilbakefall av lidelsen og øker 

risikoen for at vedkommende faller ut av arbeidslivet. 

Forebygging av tilbakefall av lidelsen er et svært 

viktig tiltak for at vedkommende skal kunne klare seg 

i arbeid, og det at vedkommende klarer seg i arbeid 

synes å være en prediktor for et godt funksjonelt utfall 

(144). Tiltak som sikrer pasienter med alvorlige 

psykiske lidelser kontinuerlige, sammenhengende og 

kompetent oppfølging vil sannsynligvis være 

kostnadsbesparende for samfunnet i tillegg til 

gevinsten den enkelte og dennes pårørende oppnår ved 

et godt sykdomsforløp og økt deltagelse i yrkeslivet.  

 Utvikling av IT-løsninger som kan 8.7

fremme kvalitet og effektivitet. 

Psykisk helse og rusbehandling har et spesielt 

potensiale for å utnytte IT-løsninger direkte i 

utredning og behandling. Sikker nett-basert 

kommunikasjon og integrasjon med journal, kan gjøre 

denne løsningen mulig.  

Innen BUP er verktøyet DAWBA
16

, et web-basert 

spørreskjema som pasient eller foresatte fyller ut, 

                                                           
16

 Development and Well-Being Assessment   
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under utprøving på enkelte poliklinikker i Norge 

(145). DAWBA baseres på en kort screening av ulike 

problemområder for så å komme med 

oppfølgingsspørsmål der screeningsvarene gir grunn 

til dette. Informasjon kan hentes fra både ungdom, 

foreldre eller lærer om dette er ønskelig. Svarene 

sammenlignes av programmet opp mot et normal-

materiale og diagnosekriterier.  Slik 

informasjonsinnsamling kan ikke erstatte samtaler, 

men kan gi et utvidet grunnlag for diagnostisk 

vurdering og behandlingsplanlegging (146).  

Innen voksenpsykiatrien har prosjektet eMestring 

startet opp i 2012. eMestring er et treårig prosjekt 

finansiert av Helsedirektoratet, Helse Vest og 

Haukeland universitetssykehus. Tjenesten er en 

veiledet, internettbasert behandling av angst, ment å 

nå ut til dem som har en høyere terskel for å oppsøke 

hjelp.  Dette behandlingsprogrammet krever mye 

selvstendig arbeid fra pasienten, men inneholder også 

veiledning fra en kvalifisert behandler. I 2014 ble 

eMestring tildelt Helse Vests innovasjons pris og 

prosjektet er spredd til enkelte DPSer utover i landet 

og det er i dag i dialog med Helsedirektoratet om 

ytterligere bruk (147).   

I tillegg til utrednings og behandlingsfunksjoner, kan 

kvalitetsregistre antakelig være like nyttig innenfor 

psykisk helse som det har vist seg å være innenfor 

somatiske fag. Det vil for eksempel gi klinikere 

mulighet til å sammenligne diagnostiske prosedyrer, 

bruk av psykofarmaka, bruk av spesifikke 

terapimetoder og bruker-evalueringer knyttet til 

avgrensede pasientgrupper. Ingen av de 47 

kvalitetsregistrene som nå finnes i 

spesialisthelsetjenesten samler inn data innenfor 

psykiatri og rusbehandling.   

 Særskilte forbedringsområder innen 8.8

rusbehandling.  

1. Det er nødvendig å arbeide systematisk for å 

bedre kunnskapsnivået om rus- og 

avhengighetslidelser. Dette gjelder i 

grunnutdanning, videreutdanning og 

etterutdanning av både leger og annet 

helsepersonell. 

2. Det bør etableres rutiner for kartlegging og 

identifisering av risikofylt og skadelig bruk 

av alkohol og andre rusmidler ved akutte 

innleggelser i somatiske sykehusavdelinger. 

3. Det bør arbeides systematisk for å bedre 

akutt-tilbudene for rusmiddelmisbrukere. 

4. Det bør arbeides systematisk for å bedre 

kvaliteten i behandling av ruslidelser med 

kunnskapsbaserte behandlingsmetoder. 

5. Legeforeningen skal fortsatt være aktiv i den 

offentlige debatten, slik at politikere og 

opinion kan danne sine meninger og 

beslutninger på et kunnskapsbasert grunnlag. 
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