
Svikt i alle ledd – det var den nedslående konklusjonen da Stortingsmelding nr. 25 (1996–97) Åpen-
het og helhet. Om psykiske lidelser og tjenestetilbudene, ble lagt frem i 1997. Sju år etter og halvveis i
Opptrappingsplan for psykisk helse, har både politikere og fagfolk oppsummert at utviklingen går i riktig
retning, men at det fortsatt er et betydelig potensial for forbedringer både i spesialisthelsetjenesten og i
det kommunale tilbudet. 

Opptrappingsplanen har gitt økte ressurser til psykisk helsevern, bedre kapasitet og mer personell i
første- og annenlinjetjenesten. Men økningen i personell og andre ressurser avspeiler kun i begrenset
grad kvaliteten på de tjenestene pasientene mottar. Legeforeningen mener derfor at faglig kvalitet,
innhold i tjenestene og ivaretakelse av pasientens rettigheter må stå sentralt i opptrappingsplanens siste
fase frem mot 2008.

Det er på denne bakgrunnen at Legeforeningen har valgt psykiske lidelser som tema for vår fjerde
statusrapport, som har fått den vidtfavnende tittelen Psykiske lidelser – Faglighet og verdighet. Rett til
utredning, diagnostisk vurdering og målrettet behandling. Faglighet favner mer enn kunnskap; faglighet
er utøvelse av kunnskap i praksis, og skal bygge både på kunnskap, ferdigheter og holdninger. 

I statusrapporten påpeker Legeforeningen viktige problemområder som begrenser mulighetene for
å ivareta fagligheten i tilbudet til mennesker med psykiske lidelser. Legeforeningens viktigste kritikk
mot opptrappingsplanen er at den i liten grad stiller konkrete krav til faglig kvalitet og effekt av tjenes-
tene som tilbys. Vi mener at innsatsen må rettes mot mer systematisk bruk av retningslinjer, prosedy-
rer og kunnskapsbaserte behandlingsprogram. Ved å oppgradere tjenestetilbudet faglig, kan vi bidra til å
utvikle en helsetjeneste som fremmer respekt og verdighet for mennesker med psykiske lidelser. 

Legeforeningen er enig i at effektiviteten i psykisk helsevern må bli bedre. Men det er ikke uten vi-
dere gitt hva effektivitet i psykisk helsevern innebærer. For å få en mer effektiv ressursutnyttelse, må
ansvar og fordeling av oppgaver mellom nivåer og personell avklares. Tjenestetilbudet må bygges ut i
takt med tilgangen på spesialister. I rapporten tar vi opp at kvalitet, effektivitet og  menneskelige res-
surser må kobles sammen for å få best mulig tjenester for pasientene og mest mulig ut av samfunnets
ressurser.

Statusrapporten er et felles faglig løft i Legeforeningen. Fagmiljøet rundt og styrene i Norsk psykia-
trisk forening, Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening, Alment praktiserende lægers forening
og Norsk selskap for allmennmedisin har vist stort engasjement og lagt ned mye arbeid i rapporten.
Jeg vil rette en stor takk til disse fagmiljøene, til brukerorganisasjonene, Sosial- og helsedirektoratet og
til sekretariatet i Legeforeningen som har bidratt til at vi nå kan legge frem statusrapporten med Lege-
foreningens 10-punkts program for bedre helsetjenester til mennesker med psykiske lidelser. Her pe-
ker vi på en rekke forbedringsområder som fagmiljøer og politikere må samarbeide om for å nå målet
om at alle mennesker med psykiske lidelser som søker helsetjenesten, skal tilbys utredning, vurdering
og behandling på riktig nivå av riktig personell.

Hans Kristian Bakke
President
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1.1 Fra utstøting til åpenhet og politisk
oppmerksomhet

Psykiatriens historie handler om ivaretakelse og
omsorg, men også om utstøting og stigmatise-
ring, lidelser og overgrep. Synet på psykiske li-
delser har gradvis endret seg til mer åpenhet og
aksept. Fremskrittene innen kunnskap og be-
handling har vært store og omfatter en rekke fag-
lige og medikamentelle nyvinninger, utbyg-
gingen av tjenestetilbudene har vært omfattende
og strukturelle. Utviklingen har bidratt til at til-
stander som før kunne lamme personer i årevis,
nå kan helbredes eller mildnes betraktelig. Til
tross for fremskrittene opplever likevel mange
mennesker med psykiske lidelser at de blir stig-
matisert, at de ikke får bestemme og påvirke eget
liv, og at de blir nedprioritert og tilsidesatt. Det
er fortsatt langt frem til at psykiske lidelser er ak-
septert og sidestilt med somatiske sykdommer. 

Psykiatri er en ung fagdisiplin. Psykiske li-
delser er komplekse og sammensatte, og kan va-
riere fra kortvarige krisereaksjoner til livslange
og invalidiserende lidelser. For flere tilstander er
kunnskapsgrunnlaget fortsatt relativt begrenset
når det gjelder årsaker og hvilke behandlingsme-
toder som er effektive. 

1.1.1 Stortingsmelding og opptrappingsplan 
Stortingsmelding nr. 25 (1996–97) Åpenhet og
helhet bidro i stor grad til å sette psykisk helse på
den politiske dagsorden1. Dette var den første
stortingsmeldingen som bare gjaldt psykisk helse
og tjenestene for mennesker med psykiske li-
delser. Meldingen dokumenterte at situasjonen i
helsetjenesten for mennesker med psykiske li-
delser var utilfredsstillende, til tross for at det
var skjedd mye positivt på dette feltet de siste ti-
årene. Meldingen konkluderte at det var svikt i
alle ledd innen helsetjenestene og stort behov
for å bedre tjenestetilbudet. 

Stortingsmeldingen ble fulgt opp gjennom
Opptrappingsplan for psykisk helse 1999–2006,

som fikk oppslutning fra alle politiske partier i
Stortinget2. Høsten 2003 ble det besluttet at opp-
trappingsplanens periode skulle utvides til 2008. 

Det er særlig kvantitative mål for økning av
ressurser, og omfang og tilbud av tjenester som
har vært sentrale i første del av opptrappingspla-
nen. Samdata psykisk helsevern3 viser at opptrap-
pingsplanen har ført til en positiv utvikling innen
psykisk helsevern med økt tilgjengelighet og ka-
pasitet, og vekst i personell. Selv om psykiatrien
har høy prioritet, viser tall fra Samdata at driftsut-
giftene for somatiske sykehus har vokst mer enn
de har for psykisk helsevern. Fra 1998 til 2001
økte ressursene til somatisk spesialisthelsetjeneste
fra 34 milliarder til 38,2 milliarder kroner, en øk-
ning på 12,4 %. Tilsvarende vokste ressursene til
psykisk helsevern fra 9 milliarder til 9,6 milliarder
kroner, en vekst på 6,6 %. Men fra 2001 til 2002
endret imidlertid bildet seg. Bevilgningene til
psykisk helsevern steg med 5,3 % mens ressurser
til somatiske spesialisthelsetjenester økte med
0,5 %. Samlet vekst i tidsrommet 1998–2002 er
derfor 13,8 % for somatiske spesialisthelsetjenes-
ter og 10,1 % for psykisk helsevern.

1.2 Problemområder, tiltak og virke-
midler

Legeforeningen vil påpeke noen viktige pro-
blemområder i tilbudet til mennesker med psy-
kiske lidelser og hvilke tiltak vi mener bør iverk-
settes. Problemområdene er nærmere beskrevet i
ulike kapitler i statusrapporten.

Legeforeningens viktigste kritikk av opptrap-
pingsplanen for psykisk helse er at den i liten grad
konkretiserer krav til faglig kvalitet og effekt av
tjenestene. Selv om mye er positivt og tilbudene
mange steder er bra, er det faglige nivået i tjenes-
ten for ujevnt og i mange tilfelle for lavt. Utbyg-
gingen av distriktspsykiatriske sentre har flere ste-
der gått raskere enn det som er faglig forsvarlig.
Legeforeningen mener at det er behov for faglig
bevisstgjøring og mer systematisk bruk av ret-
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ningslinjer, prosedyrer og kunnskapsbaserte be-
handlingsprogram i psykiatrisk utredning og be-
handling. Det er også nødvendig at fagkunnskap
og faglig lederskap får større plass i utforming av
psykisk helsevern og at pasientenes rettigheter blir
ivaretatt. En faglig forbedring inkluderer også en
bevisstgjøring av verdier om menneskers styring
av eget liv, om pasienters medbestemmelse av
egen behandling, om nytte av brukererfaringer og
om opplevelsen av respekt og verdighet.

Økt effektivitet, målt i hvor mye helsetjenester
man får ut av ressursene, er et sentralt tema i opp-
trappingsplanen og i styringsbrevene til de regio-
nale helseforetakene. Et sentralt effektivitetsmål
ved de psykiatriske poliklinikkene er antall pasi-
enter en behandler møter i gjennomsnitt per dag. 

Legeforeningen deler Helsedepartementets
syn på at det er et potensial for å bedre effekti-
viteten i psykisk helsevern. Samtidig vil vi po-
engtere at det ikke uten videre er gitt hva som er
den mest effektive ressursinnsatsen ved en psyki-
atrisk poliklinikk. Måling av produktivitet ved
antall konsultasjoner alene, er et altfor avgrenset
mål. For å få et realistisk bilde av ressursutnyt-
telsen, er det viktig å koble effektivitet til kva-
litet og se på hvordan personalets samlede res-
surser kan utnyttes bedre. 

Samspillet mellom nivåene i behandlingsnett-
verket har stor betydning for kvalitet og effekti-
vitet. Derfor må kvalitets- og effektivitetsmål ha
et bredere siktemål enn poliklinikkene, siden
disse bare er en del av behandlingsnettverket.
Dersom allmennlegene henviser 1 % flere pasi-
enter til spesialisthelsetjenesten, vil det føre til
10 % økning i tilstrømmingen til spesialisthelse-
tjenesten. Bedre pasientflyt, avklaring av oppga-
vefordeling og mer effektiv samhandling mellom
personellgruppene er nødvendig for at behand-
lingsnettverket skal bli mer effektivt.

1.2.1 Faglige krav, kvalitet og effektivitet
Legeforeningen mener at krav til faglighet, kva-
litet i tjenestetilbudet og ivaretakelse av rettighe-

tene til mennesker med psykiske lidelser må stå
sentralt i årene frem mot avslutningen av opp-
trappingsplanen i 2008.

Alle som henvises til spesialisthelsetjeneste,
skal ha rett til utredning, diagnostisk vurde-
ring og skriftlig behandlingsplan
Mange pasienter får mangelfullt tilpassede og ofte
unødig langvarige behandlingsopplegg i spesialis-
thelsetjenesten, fordi det ikke er gjennomført ade-
kvat diagnostisk vurdering og utredning. Legefor-
eningen mener at psykiater eller psykologspesialist
skal ha det faglige ansvar for utredning, diagnos-
tisk vurdering og skriftlig behandlingsplan, mens
psykiater må ha ansvar for den medisinske utred-
ningen. Fastlegen må få klar tilbakemelding om
behandlingsopplegget, og det må etableres rutiner
for evaluering av behandlingsopplegget etter fast-
satte tidsintervaller, for eksempel etter ti konsulta-
sjoner. Det må også fastsettes kriterier for avslut-
ning av tilbudet. Dette behandles i kapittel 5.

Klarere krav til kvalitet og effektivitet i psyki-
atriske poliklinikker 
Variasjonene i tilbudet ved de psykiatriske poli-
klinikkene er store, og det faglige nivået er flere
steder for lavt både i voksenpsykiatrien og i
barne- og ungdomspsykiatrien. Legeforeningen
mener at Helsedepartementet må fastsette klare
krav til kompetanse og sammensetting av perso-
nalet, hvilke personellgrupper som skal gjøre
hva og krav til behandlingsforløp og behand-
lingsprogrammer. Dette behandles i kapittel 5.

Kvalitetsforbedring og kompetanseheving på
alle nivå
Parallelt med økning i kapasiteten, må kvalite-
ten på tilbudet bedres og kompetansen styrkes
på alle nivå i behandlingsnettverket. Dette for-
utsetter engasjement i flere ledd: utvikling av
nye behandlingsformer, forskning på hvilke til-
tak som er virksomme og spredning av kunnskap
og ferdigheter. Dette gjøres ved å styrke grunn-,

4



spesialist- og videreutdanning, veiledning i eget
klinisk arbeid og ved å styrke praksisnær og an-
nen forskning. Dette behandles i kapittel 5.

1.2.2 Struktur og samarbeid 
Legeforeningen mener at ansvarsfordeling og
samarbeid mellom aktørene i behandlingsnettver-
ket må bli entydig og klart. For mennesker med
psykiske lidelser må behandlingsnettverket opple-
ves sammenhengende og helhetlig, slik at de ikke
føler seg som kasteballer i et uoversiktlig system. 

Fastlegenes rolle og ansvar må synliggjøres og
styrkes
Legeforeningen mener at fastlegens rolle og an-
svar i behandling av mennesker med psykiske li-
delser må synliggjøres og styrkes. Etter Legefor-
eningens syn har Opptrappingsplanen i stor grad
oversett fastlegenes rolle. Dette er bekymringsfullt
fordi 90 % av alle med psykiske lidelser som opp-
søker helsetjenesten, får utredning, diagnostisk
vurdering og behandling hos fastlegen. Fastlegen
er også sentral for å sikre et koordinert og helhet-
lig tilbud til mennesker med psykiske lidelser.
Riktig og effektiv ressursbruk handler i denne
sammenheng om at pasientene får tilbud på riktig
nivå i et nært og godt samarbeid mellom flere ak-
tører. Dette behandles i kapittel 4.

Rask intervensjon og bedre pasientflyt i be-
handlingsnettverket
Legeforeningen mener at ventetider for behand-
ling må reduseres. For en rekke psykiske lidelser
er rask intervensjon, tidlig utredning, diagnosti-
sering og målrettet behandling avgjørende for å
hindre et langvarig sykdomsforløp. Det er nød-
vendig med gjennomgang av pasientflyten
mellom nivåene i behandlingsnettverket for å
avklare hvilke pasientgrupper som skal behand-
les hvor og av hvem. Mange av de langvarig syke
som i dag ivaretas i spesialisthelsetjenesten, kan
overføres til tilbud i kommunehelsetjenesten.
Dette behandles i kapittel 4.

Barne- og ungdomspsykiatrien må styrkes
Legeforeningen mener at barne- og ungdomspsy-
kiatrien må styrkes vesentlig. Barne- og ungdoms-
psykiatrien har i mange år hatt for liten kapasitet.
Legeforeningen er bekymret for tilbudene til de
yngste. Mange barn og unge med psykiske plager
får enten ikke tilbud eller hjelp, eller hjelpen kom-
mer altfor sent. Dette behandles i kapittel 4.

1.2.3 Virkemidler 
Myndighetene har ulike virkemidler for å bedre
helsetjenesten. Legeforeningen mener at lover og
finansieringsordninger må brukes slik at pasien-
tenes rettigheter blir bedre ivaretatt. 

Lovverket er på plass, men må konkretiseres
og implementeres bedre
De nye helselovene: pasientrettighetsloven, psy-
kisk helsevernloven, helsepersonelloven og spesi-
alisthelsetjenesteloven, gir rammer for helsetje-
nesten samt sentrale rettigheter til mennesker
med psykiske lidelser. Det er likevel mange med
psykiske lidelser som ikke får de tilbud som de
etter loven har krav på. 

Til tross for at rett til individuell plan gjelder
for alle pasienter i psykisk helsevern, er det
mange som ikke har en slik plan. Lovverket må
realiseres. Videre må det foretas en nærmere
vurdering av hvilke psykiske tilstander som faller
inn under retten til nødvendig helsehjelp. Dette
behandles i kapittel 3. 

Finansieringsordninger som fremmer pasient-
behandling
Legeforeningen mener at finansieringsordning-
ene i annenlinjetjenesten må endres fra betaling
for enkeltkonsultasjoner og at betaling i stedet
bør skje på grunnlag av pasientklassifisering, be-
handlingsprogrammer og behandlingsforløp.
Dette behandles i kapittel 5.

5



Legeforeningens 10-punkts program for bedre 
helsetjeneste til mennesker med psykiske lidelser 

1. Legeforeningen vil arbeide for større åpen-
het og aksept for psykiske lidelser i sam-
funnet

• Økt kunnskap, holdningsendring og større
grad av brukermedvirkning er viktig for å
bedre helsetjenesten til mennesker med psy-
kiske lidelser 

2. Allmennlegens rolle og ansvar i behand-
lingen av mennesker med psykiske lidelser
må synliggjøres og styrkes

• Allmennlegen må inkluderes i planleggingen
av helsetjenester til mennesker med psykiske
lidelser

3. Alle som henvises til spesialisthelsetjenes-
ten, har krav på utredning, diagnostisk
vurdering og skriftlig behandlingsplan

• Psykiater eller psykologspesialist må ha faglig
ansvar for dette, psykiater må ha ansvar for
den medisinske utredningen

• Det må etableres kriterier for evaluering av be-
handlingsopplegget etter fastsatte tidsintervaller

4. Det faglige nivået innen spesialisthelsetje-
nesten må heves og kvalitetssikres 

• Det må utarbeides nasjonale krav til utred-
ning, diagnostisk vurdering, effektiv behand-
ling og til bemanning

• Utbyggingstakten for distriktspsykiatriske sen-
tre (DPS) må tilpasses tilgangen på spesialist-
personell

• Det er behov for å øke antall spesialister, sær-
lig psykiatere

5. Den enkelte pasient må sikres et helhetlig
og sammenhengende tilbud

• Arbeidsfordeling mellom nivåene og persona-
let i behandlingsnettverket må avklares 

• Klare prioriteringskriterier må sikre at de
som har størst behov, får raskest behandling

6. Pasientenes rettigheter må realiseres 

• Alle pasienter med psykiske lidelser og
sammensatte problemer må få individuelle 
planer

• Det må avklares hvilke psykiske lidelser som
faller inn under retten til nødvendig helse-
hjelp

7. Effektiv ressursinnsats må omfatte hele
behandlingsnettverket

• Det må utarbeides klare effektivitetsmål og
kvalitetsmål som tjenestene kan evalueres etter

8. Tjenester til utsatte grupper må bedres 

• Barne- og ungdomspsykiatrien må styrkes 

• Det må utvikles mer differensierte akuttpsy-
kiatriske tilbud med tilstrekkelig kapasitet

• Pasienter med dobbeltdiagnose rus og psykia-
tri må gis et helhetlig tilbud

9. Kvalitet og kompetanse må økes 

• Målrettet og planmessig kompetanseheving er
nødvendig for å opprettholde og sikre kvalitet
i tjenesten

• Systematisk og kontinuerlig kvalitetsforbed-
ring må prioriteres

10. Finansieringsordningene må gjennomgås

• Finansieringsordningene i annenlinjetjenes-
ten må utvikles fra betaling for enkeltkonsul-
tasjoner til ordninger basert på pasientklassi-
fisering behandlingsprogrammer og behand-
lingsforløp
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2.1 Hva er psykiske plager og psykiske
lidelser?

De fleste mennesker har subjektive helseplager i
kortere eller lengre perioder i livet. Det kan være
vanskelig å trekke grensen mellom hva som er
plager man må lære seg å leve med, og sykelige
reaksjoner eller psykisk lidelse som krever be-
handling. Terskelen for hva som er en behand-
lingstrengende lidelse vil ofte være avhengig av
den enkeltes ressurser, sårbarhet, støtte og nett-
verk. Depressive reaksjoner særlig i forbindelse
med tap, atskillelse og avvisning kan være nor-
male reaksjoner, men kan hos enkelte medføre
alvorlig funksjonssvikt og selvmordsfare som
krever faglig hjelp. Tilsvarende for angstplager
og krisereaksjoner. Ofte vil god hjelp og støtte
for moderate psykiske plager kunne hindre ut-
vikling av en mer alvorlig tilstand. Det finnes
ingen klare grenser; hvilke tilstander som med-
fører at man trenger behandling, er ofte situa-
sjonsbestemt og avhenger av den enkeltes sår-
barhet og mestringsevne.

Ved diagnostisering av psykiske lidelser er det
derfor viktig å vurdere subjektive plager og
funksjonssvikt, i tillegg til diagnosekriterier. Be-
hovet for hjelp og omsorg er i større grad knyt-
tet til subjektiv opplevelse og svikt, enn til selve
diagnosen. Den spesifikke psykiatriske behand-
ling derimot, er basert på forskning knyttet til
diagnoser. Derfor må den faglige prosessen med
utredning, diagnostikk og behandling bygge
både på subjektive plager og sikre diagnoser.

Psykiske lidelser forekommer ofte sammen
med somatiske plager og mange somatiske syk-
dommer kan gi eller forverre psykiske plager.
Her vil god diagnostisering og spesifikk behand-
ling være særlig viktig. 

2.2 Omfanget av psykiske lidelser i be-
folkningen

Det er til enhver tid 15 av 100 nordmenn som
har psykiske plager som depressive lidelser,
angstlidelser, psykoser og psykosomatiske li-
delser4. Omkring 10 % av disse har en alvorlig
psykisk lidelse. Flere kvinner enn menn har psy-
kiske plager og lidelser, henholdsvis 20 % av
kvinnene og 10 % av mennene. Norske barn er
blant de friskeste i verden. Likevel regner man
med at 10–20 % av alle barn har så store psy-
kiske problemer at det går ut over hvordan de
fungerer til daglig, og at 4–7 % av dem trenger
behandling 5. I ungdomsårene øker andelen som
rapporterer om psykiske vansker betydelig. Ty-
piske plager er angst, depresjon, hodepine, ma-
gesmerter og søvnproblemer. Det anslås at om
lag 10 % av ungdomsbefolkningen har behov
for profesjonell hjelp. 

2.2.1. Endringer i omfang av psykiske 
lidelser
Det er vanskelig å vurdere om omfanget av psy-
kiske lidelser er endret over tid, blant annet
fordi målemetoder og diagnostiske klassifika-
sjonssystemer er endret. Rusmiddelmisbruk har
økt betydelig de siste tiårene, det samme gjelder
kombinasjonen av rusmiddelmisbruk og psykisk
lidelse. Det er en stor utfordring for helse- og
sosialtjenestene å gi et godt behandlingstilbud til
”dobbeltdiagnosepasienter”, som sliter med både
rusproblemer og psykiske lidelser. Rusreformen,
som trådte i kraft 1.1. 2004, innebærer at deler
av ansvaret for rusomsorgen er overført til helse-
tjenesten. Reformen skal gi større muligheter for
et bedre og mer samordnet tilbud til rusmiddel-
misbrukerne.

Det ser ut til å være et økende antall barn og
unge som lever under vanskelige livsbetingelser
preget av vanskjøtsel, mishandling eller over-
grep. Det er også registrert en økning i depre-
sjonslidelser hos barn og unge.
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Kombinasjonen av somatisk sykdom, demens og
funksjonssvikt vil ramme mange eldre, og siden
antall eldre er sterkt økende, vil behovet for
helse- og omsorgstjenester øke betydelig. 

Det er registrert en økning i lettere psykiske
plager som stressrelaterte lidelser, tretthet og ut-
mattelse. Dette kan tolkes som uttrykk for større
krav, raskere omstillinger og høyere tempo, både
i arbeidsliv og dagligliv.

Både innen somatisk og psykisk sykdom er
det økende ulikheter i helsetilstand mellom fat-
tige og rike. Sykdom og helseplager øker mest i
den fattigste del av befolkningen, som har lavest
utdanning, flest sosiale vansker, høyest arbeids-
ledighet og en livsstil som skaper sykdom. 

2.3 Konsekvenser av psykiske lidelser

Konsekvensene av psykiske lidelser kan øke uten
at det nødvendigvis skjer en økning i forekomst.
Stadig økende krav til innsats i arbeidslivet kan
føre til at mennesker med nedsatt funksjonsevne
som kan skyldes psykiske plager, lettere vil falle
ut av arbeidslivet med de konsekvenser det får.
både for dem og samfunnet. Tilsvarende har om-
stillingene i skoleverket med stramme økono-
miske rammer og økte krav til selvstendighet og
fleksibilitet, gjort det vanskelig å tilrettelegge for-
holdene for elever med spesielle behov. 

I en rapport fra Verdens helseorganisasjon
(WHO) om konsekvensene av alle typer syk-
dommer, står psykiske lidelser høyt oppe på lis-
ten når det gjelder omfang, utbredelse, sykelig-
het, dødelighet og lidelse for pasienten, byrde for
pårørende og kostnader for samfunn. Psykiske li-
delser utgjør fem av de ti viktigste grunnene til
funksjonstap på verdensbasis, og er den vanligste
sykmeldingsdiagnosen i Norge etter muskel- og
skjelettlidelser. I 2001 var psykisk lidelse sykmel-
dingsgrunn for 19 % av alle sykmeldte. Diagno-
segruppen psykiske lidelser øker mest relativt
sett, og økningen er størst blant de unge.

300 000 mennesker er uførepensjonert i

Norge i 2003. Psykiske lidelser er den nest van-
ligste årsak til uførepensjonering. Psykisk lidelse
er hoveddiagnose hos hver fjerde nye uførepen-
sjonist. For mennesker under 40 år er psykiske
lidelser den vanligste årsaken til uførepensjone-
ring og gruppen er økende6.

2.3.1 Arbeid for et mer inkluderende 
arbeidsliv

Det er økende bevissthet om arbeidsmiljøets
betydning for helsen. Det er dokumentert at et
godt arbeidsmiljø er helsefremmende, mens ar-
beidsmiljørelaterte problemer kan påføre folk fy-
siske, psykosomatiske og psykiske helseproble-
mer. I følge Sandman-utvalget er det lite som
tyder på at det fysiske arbeidsmiljøet har forver-
ret seg de siste årene 7. Derimot er det tegn på at
flere opplever jobbsituasjonen som negativt
stressende, noe som kan være medvirkende årsak
til økningen i sykefravær og uførepensjonering.
Utvalget påpeker at et psykisk belastende ar-
beidsmiljø kan henge sammen med dårlig orga-
nisering og tilrettelegging, tidspress, dårlig sam-
arbeidsforhold, kryssende forventninger og
mobbing og vold på arbeidsplassen. 

Legeforeningen mener at økningen i sykefra-
vær og uførepensjonering er uheldig, og at det er
de organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljø-
faktorer som utgjør den største utfordringen i
det forebyggende arbeidet. Legeforeningen støt-
ter arbeidet med Inkluderende arbeidsliv (IA). 

2.3.2 Belastninger for pasientens nærmeste
pårørende
Psykiske lidelser kan ofte medføre store belast-
ninger for pasientens pårørende både følelses-
messig, sosialt og økonomisk. Mange pårørende
yter stor innsats og omsorg og anstrenger seg for
å motivere pasienten til å søke hjelp, dersom pa-
sienten ikke er motivert for å søke hjelp selv.

Barn og unge som er pårørende til psykisk
syke foreldre, er i en risikogruppe for å utvikle
psykisk lidelse, fordi de ofte er overlatt til seg
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selv uten gode voksenmodeller. Sårbarhet for å
utvikle psykiske symptomer er ofte arvelig, og
det kompliserer bildet ytterligere. Det har vært
økt oppmerksomhet rundt denne gruppen de
senere årene, men det er langt igjen før behand-
lingsapparatet er i stand til å ivareta barn og
unge som er i en slik situasjon. Et godt behand-
lingstilbud stiller særskilte krav til samarbeid
mellom etater i kommunene, og mellom vok-
senpsykiatri og barne- og ungdomspsykiatrien.

2.4 De vanligste psykiske lidelsene 

De vanligste psykiske lidelsene, gruppert etter
internasjonal klassifikasjon av sykdom og li-
delser er som følger:

Stemningslidelser (affektive lidelser)
Depresjoner av ulik grad og bipolare lidelser som
preges av skiftende stemningsleie mellom depre-
sjon og oppstemt manisk tilstand. Dype depre-
sjoner preges av stor lidelse og håpløshet, og risi-
koen for selvmord er stor. Man regner med at ca.
6 % av befolkningen har en depressiv lidelse,
3 % har depressive episoder og 3 % har vedva-
rende depresjoner. Omkring 17 % må regne
med å få en slik lidelse en gang i løpet av livet8.

Angstlidelser, stressrelaterte og 
somatoforme lidelser
Angsttilstander, panikklidelser, fobiske lidelser
der man unngår bestemte situasjoner, lidelser
med tvangstanker og/eller tvangshandlinger, li-
delser som er knyttet til stress eller traumer. Om-
kring 10 % av befolkningen har en angstlidelse. 

Schizofreni og andre psykotiske lidelser
Alvorlig og langvarig lidelse som ofte starter i
tidlig voksen alder og kan vare livet ut. Lidelsen
kjennetegnes ved realitetsbrist og funksjonssvikt
i kortere eller lengre tid. Dette viser seg ved
vrangforestillinger eller hallusinasjoner, men
også ved tilbaketrekning fra kjente, sosiale

sammenhenger. Ca. 1 % av befolkningen lider
av schizofreni9. Lidelsen har store konsekvenser
for den enkelte og for samfunnet på grunn av
lang varighet og alvorlig funksjonssvikt. 

Spiseforstyrrelser
Spiseforstyrrelser omfatter anoreksia nervosa der
pasienten kan ha livstruende vekttap ut fra en
overbevisning om at hun er tykk, og bulimia ner-
vosa som kjennetegnes av spiseanfall og bre-
kninger for å kvitte seg med maten. Begge tilstan-
der kan gi alvorlige og livstruende kroppslige for-
styrrelser. Forekomsten av anoreksi er vanskelig å
anslå, men den angis ofte til 0,5–5 % hos yngre
kvinner. Mange mener det finnes store mørketall,
og antyder en forekomst på 5–15 %10.

Atferds- og følelsesmessige forstyrrelser
som oppstår i barne- og ungdomsalder
En del atferds- og følelsesmessige forstyrrelser
debuterer i barne- og ungdomsalder. Noen blir
kvitt plagene, mens mange har plager senere i li-
vet. I førskolealder debuterer utviklingsforstyr-
relser som barneautisme og Asbergers syndrom
ofte med symptomer som angst, uro og depre-
sjon. Hyperkinetisk forstyrrelse (hyperaktivitet
og konsentrasjonsvansker) medfører at barna
strever med sosialt samspill og stor uro. De ut-
fordrer miljøet rundt seg, i familien, i barneha-
gen og i skolen, og det er nødvendig med spesi-
ell tilrettelegging.

Tilknytningsforstyrrelser, angst og stressli-
delser kan også debutere svært tidlig, men kan
være vanskelig å oppdage da barna trekker seg
vekk fra sosiale situasjoner.

I skolealderen debuterer tickslidelser, tvangs-
symptomer og affektive lidelser. Mange barn ut-
vikler atferdsforstyrrelser. En del av disse li-
delsene oppdages mye tidligere enn før, men det
er fortsatt vanskelig å skille symptomatologi og
diagnostiske kjennetegn godt nok hos barn.

I ungdomstiden debuterer lidelser som be-
handlerne møter igjen i voksenpsykiatrien. Iden-
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titetskriser, seksuelle overgrep med posttrauma-
tisk stressyndrom, selvskading og selvmordsfor-
søk er vanlig å se i ungdomspsykiatrien. Spise-
forstyrrelser, affektive lidelser og psykoser debu-
terer ofte i ungdomsårene.

Personlighets- og atferdsforstyrrelser 
hos voksne
En gruppe psykiske lidelser der vedvarende avvi-
kende personlighetstrekk skaper problemer og
plager for pasienten eller for andre. Personlig-
hetsforstyrrelser kjennetegnes ved uhensiktsmes-
sige tanke- og atferdsmønstre i forholdet til an-
dre mennesker som ofte fører til rusmisbruk og
selvskading. Pasientene har ofte problemer i yr-
kesliv og samliv. Omkring 10 % av befolk-
ningen har en personlighetsforstyrrelse i en eller
annen grad.

Organiske psykiske lidelser
Psykiske lidelser som skyldes hjernesykdom eller
andre sykdommer og skader som påvirker hjer-
nens funksjon. Ved demens svekkes intellektuelle
funksjoner som sansing, tenking, hukommelse og
dømmekraft. Delir og andre akutte forvirringstil-
stander kommer inn under denne gruppen.

Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser 
etter bruk av rusmidler
Misbruk og avhengighet av alkohol, medikamen-
ter eller illegale stoffer (narkotika), og lidelser som
skyldes misbruk av slike stoffer. Personer med
rusproblem utgjør en stor gruppe (ca. 7 % av be-
folkningen) og mange trenger behandlingstilbud
innen psykisk helsevern. Tunge rusmiddelmis-
brukere har ofte alvorlige somatiske og/eller psy-
kiske helseproblemer i tillegg til rusproblemet11.

2.5 Spesielle problemstillinger 

2.5.1 Psykiske lidelser hos barn og unge
I barne- og ungdomspsykiatrien møter man an-
dre utfordringer enn i voksenpsykiatrien. Det
kan være vanskelig for barn å utrykke hva som
plager dem, fordi de ikke har utviklet abstrakte
begreper. Det er viktig å forstå hva barnet sliter
med, og behandling av barn må rettes mot flere
nivåer samtidig.

Familien står barnet nærmest og er den viktig-
ste samarbeidspartneren både for fagpersonene
og for barnet. I tillegg er fagpersoner i barne- og
ungdomspsykiatrien avhengige av et godt samar-
beid med skolevesenet og de som arbeider der.
Det tverrfaglige samarbeidet går på tvers av fag-
områder og etater. Behandlingen involverer læ-
rere, foresatte, venner, fritidsledere og andre som
barnet er i kontakt med. En tverrfaglig arbeids-
form er tids- og ressurskrevende og behandlerne
arbeider i stor grad indirekte med klientene.

Ungdom skal utvikle selvstendighet og auto-
nomi og løsrivelse fra nære voksne. Behovet for
selvstendighet kan være i konflikt med behovet
for hjelp og behandling. Å behandle ungdom
med respekt for deres behov for selvstendighet og
samtidig tilby behandling som krever tett støtte,
kan stille behandlerne overfor store utfordringer. 

2.5.2 Psykiske lidelser hos eldre
De hyppigste psykiske lidelsene hos eldre er mo-
derate depressive og/eller angstpregede tilstander
og demens. Det er viktig å kunne skille diagnos-
tisk mellom en depresjon og en begynnende de-
mens, fordi lidelsene kan likne hverandre, men
skal behandles forskjellig. Ofte vil eldre med be-
gynnende demens utvikle depresjon pga. funk-
sjonstapet og vil trenge utredning og behandling
for begge lidelsene. Psykiske lidelser hos eldre
kan ha mindre typiske trekk enn man finner i
andre aldersgrupper, og sykdomsbildet påvirkes
ofte av somatiske plager og bivirkninger av me-
dikamenter.
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Alderspsykiatri er et eget fagområde innen
psykiatrien. Det kreves ofte spesialkompetanse
for å gjøre utredninger på et høyt faglig nivå.
Medikamentell behandling av eldre krever også
særlig kompetanse, fordi eldre ofte har soma-
tiske sykdommer og tar andre medikamenter
som kan påvirke behandlingen.

I dag er det allmennlegene og sykehjemsle-
gene som behandler de fleste av disse pasientene.
Helsepersonell har behov for vesentlig kompet-
anseheving om psykiske lidelser hos eldre.

2.5.3 Psykiske lidelser blant særlig utsatte
grupper
Forekomsten av psykiske lidelser er mye høyere
blant innsatte i fengsler enn i normalbefolk-
ningen. Undersøkelser i Norge og andre land vi-
ser at opptil to tredeler av de innsatte har en
form for personlighetsforstyrrelse. Omkring en
tredel trenger behandling for angstlidelser eller
depresjoner, og et liknende antall har problemer
med dysleksi eller hyperaktivitet (Attention De-
ficit Hyperactivity Disorder (ADHD)). 

Et stort innslag av fremmedkulturelle i be-
folkningen og mangfold av religioner og familie-
mønstre bidrar til andre typer sykdomsopple-
velser og symptomutforming enn vi har vært
vant til. Dette stiller behandlerne overfor utfor-
dringer ved diagnostisering og behandling av psy-
kiske lidelser. Mange flyktninger og asylsøkere
har vært utsatt for krig og traumer som krever
spesiell kompetanse i utredning og behandling.

2.6 Aktuell behandling

Behandling av psykiske lidelser handler både om
forskningsbasert kunnskap og om valg av flere
mulige behandlingsmetoder. Det finnes ulike te-
rapitradisjoner og kulturer både for samtalebe-
handling og medikamentell behandling, og pasi-
enten selv vil ofte ha egne preferanser for be-
handling. Særlig gjelder dette spørsmålet om
bruk av medikamenter eller ikke. Én og samme

diagnose kan gi ulike behandlingstilbud, av-
hengig av yrkesgruppe, behandlingsideologi og
tilgjengelig kompetanse, samt pasientens valg.
Spredningen av behandlingstilnærming er dels
utrykk for at forskningsbasert kunnskap blir
oversett. Det er et mål å utvikle mer standardi-
serte behandlingsprogram for definerte lidelser.

God behandling krever mer enn kunnskap
om hva som er effektiv behandling. Behandleren
må også lære hvordan man utvikler ferdigheter i
å bygge et godt forhold og samarbeid mellom
behandler og pasient. Dette stiller krav både til
personlige egenskaper og egnethet, og ikke
minst veiledning og gode rollemodeller. Net-
topp i forholdet mellom pasient og behandler vil
faglighet og respekt vise seg, og begge deler må
bli oppfylt og opplevd.

2.6.1 Samtalebehandling individuelt og i
grupper
I samtalebehandling benyttes samtale for å redu-
sere psykiske plager eller gjøre pasienten bedre i
stand til å mestre dem. Tilbud om samtalebe-
handling er ikke tilgjengelig overalt i Norge.

Samtalebehandling kalles ofte psykoterapi.
Individuell samtalebehandling er den mest
brukte behandlingsformen ved psykiske lidelser.
Gruppeterapi er en behandlingsform der flere
pasienter og en eller to gruppeterapeuter snakker
sammen om pasientens plager. Terapeutene kan
bidra med sin forståelse av problemene, men pa-
sientene hjelper også hverandre ved å dele erfa-
ringer. Gruppeterapi brukes mye ved dagavde-
linger og som del av miljøterapien i psykiatriske
døgninstitusjoner.

Det finnes mye dokumentasjon på effekt av
samtalebehandling ved ulike psykiske lidelser,
men krav om dokumentert effekt er økende, og
det er stort behov for forskning. Det finnes flere
gode utdanningsprogrammer for bl.a. psykody-
namisk psykoterapi, kognitiv terapi, gruppepsy-
koterapi, familieterapi og familiearbeid. 

Miljøterapi er en viktig del av behandlingen
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ved institusjonene. Det finnes lite forskning på
effekt av miljøterapi sammenliknet med indivi-
dualterapi og gruppeterapi. Slik forskning bør
initieres.

2.6.2 Medikamentell behandling
Medikamentell behandling for psykiske lidelser
har vært brukt siden 1950-årene og førte til en
dramatisk endring i sykdomsbildet, spesielt ved
alvorlige psykoser og depresjoner. Mange pasi-
enter kunne skrives ut og fungere godt uten sy-
kehusinnleggelse, og både subjektiv lidelse og at-
ferdsforstyrrelser med uro og aggresjon, ble be-
tydelig redusert. De siste 10–20 år er det tatt i
bruk nye medikamenter med færre bivirkninger,
og bruk av psykofarmaka har økt gradvis. Særlig
har økningen av antidepressive medikamenter
vært stor, både i omfang og kostnader. 

Medikamenter er den viktigste behandlingen
ved mange psykiske lidelser. Psykofarmaka er
medikamenter som påvirker tanker, følelser og
andre psykiske plager ved å virke på overfø-
ringen av impulser i nervesystemet. Psykofar-
maka deles inn i hovedgrupper:
•  Antidepressiva er medikamenter som påvirker

stemningsleiet og reduserer depresjon og er
blant de mest brukte psykofarmaka. En del
antidepressiva kan også redusere angstplager
og tvangsfenomener. 

•  Antipsykotiske medikamenter brukes ved
schizofreni og andre psykotiske lidelser, særlig
for å redusere vrangforestillinger og hallusina-
sjoner. Noen av disse medikamentene kan
også gis som depotsprøyter som virker i noen
uker. I enkelte tilfeller, når pasienten ikke øn-
sker behandlingen, gjøres dette etter tvangs-
vedtak.

•  Litium og antiepileptika stabiliserer stem-
ningsleiet og brukes ved bipolare lidelser der
pasienten kan veksle mellom å være depressiv
og oppstemt i ulike faser.

•  Sovemedisiner og beroligende midler er mye
brukt ved behandling av psykiske lidelser,

men mange av disse bør bare brukes i kort tid
på grunn av fare for tilvenning. Nyere typer
antidepressiva kan være et alternativ.

Utviklingen har skapt kontroverser mellom fag-
folk og myndigheter, og uenighet rundt behovet
for å bruke medikamenter generelt og nye
psykofarmaka spesielt. Det finnes ikke enkle
svar i denne diskusjonen. Mange pasienter får
unødig mye medisiner, men det er også mange
av dem som ikke får medisiner, som kunne ha
unngått alvorlige lidelser for seg og sine nær-
meste, dersom de ble medisinert. Det er grunn
til å tro at bedre diagnostikk og bruk av kunn-
skapsbaserte behandlingsplaner vil føre til rikti-
gere bruk av medikamenter.

2.6.3 Andre behandlingsformer
Fysisk trening og mosjon brukes som en del av
behandlingen ved mange institusjoner, og kan
bidra til å redusere eller forebygge depressive
plager.

Fysioterapi og psykomotorisk behandling
brukes ved psykiske lidelser, ofte i kombinasjon
med samtalebehandling og medikamenter. 

Lysbehandling brukes som en enkel og virk-
som behandling av vinterdepresjoner som følger
et bestemt mønster.

Bildeterapi og musikkterapi er eksempler på
behandlingsformer der pasienten stimuleres til å
bruke kreative evner til å uttrykke følelser og be-
arbeide psykiske plager.

Elektrokonvulsiv behandlig (ECT), såkalt
elektrosjokk, utføres ved å sende et kort strøm-
støt gjennom deler av hjernen mens pasienten er
i kortvarig narkose. Effekten av behandlingen
ved alvorlige depresjoner er godt dokumentert.
Behandlingen brukes helst dersom medikamen-
tell behandling ikke ser ut til å ha effekt. Bruk
av ECT er svært ulikt geografisk fordelt. Det er
ønskelig å utarbeide nasjonale normer for bruk
av elektrokonvulsiv behandling.
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De nye helselovene, pasientrettighetsloven, psy-
kisk helsevernloven, helsepersonelloven og spesi-
alisthelsetjenesteloven, gir viktige rettigheter for
mennesker med psykiske lidelser. Etter Legefor-
eningens syn er et tilfredsstillende lovverk nå på
plass, men lovene må etterleves i praksis, slik at
pasientene faktisk får de tjenester de har rett til.
Utfordringene er særlig knyttet til manglende
oppfølging av rett til individuelle planer, behov
for å klargjøre hvilke psykiatriske tilstander som
faller inn under retten til nødvendig helsehjelp
og utforming av rett til fritt sykehusvalg.

3.1 Utvikling av pasientrettigheter

Helt siden 1848 har tvangsbruk i psykiatrien
vært regulert i en egen lov. Også gjeldende lov
om etablering og gjennomføring av psykisk hel-
severn av 1999 blir betegnet som en tvangslov,
da den i hovedsak regulerer pasientens rettssik-
kerhet i forbindelse med bruk av tvang i psykisk
helsevern 12. Årsaken til den langvarige lovregule-
ringen er det offentliges behov for å skape et gyl-
dig grunnlag for inngripen overfor psykiatriske
pasienter. Innenfor velferdsrettens område er det
fortsatt innen psykisk helsevern man finner de
mest omfattende grunnlag for bruk av tvang. 

Bruk av tvang kan synes å stå i motstrid til
ivaretakelsen av pasientrettigheter. Pasientenes
autonomi og rett til samtykke er kanskje den
fremste av pasientrettighetene. Et slikt resonne-
ment rekker bare et stykke på vei - dersom pasi-
enten er innlagt ved tvangsvedtak vil det være av
sentral betydning at pasienten får informasjon,
at tvangsbruken begrenses til det høyst nødven-
dige og at man får rett til å klage. Det er derfor
ikke nødvendigvis noe motsetningsforhold
mellom tvangsregler og lovbestemte pasientret-
tigheter.

Ved alvorlige sinnslidelser, der manglende
sykdomsinnsikt og forståelse for egen situasjon
kan være en del av tilstanden, er bruk av tvang
et virkemiddel nettopp for å sikre pasientens rett

til undersøkelse og behandling. Den nye psykisk
helsevernloven legger stor vekt på at vurderinger
og vedtak om tvang skal dokumenteres, og at
nødvendig tvangsbruk skal kontrolleres nøye.

Da pasientrettighetsloven trådte i kraft 1.1.
2001 var dette en nyskapning i norsk rett, i den
forstand at det ikke tidligere hadde eksistert
noen egen lov med pasienten som rettighetssub-
jekt. Tidligere fremgikk pasientens rettigheter
delvis av annen lovgivning (eks. kommunehelse-
tjenestelov og legelov) og av andre rettsgrunnlag
som rettspraksis og forvaltningspraksis. I tiden
forut for den nye loven ble det gradvis lovfestet
rettigheter som gir pasienten rett til bestemte
ytelser, som retten til nødvendig helsehjelp, en
rettighet som ble lovfestet i kommunehelsetje-
nestelovens § 2-1 allerede i 1982. I den såkalte
Fusadommen fra 1990 slo Høyesterett fast at lo-
ven gir rett til helsehjelp med et innhold innen-
for en viss minstestandard. Senere har det skjedd
en videreutvikling av denne type pasientrettig-
heter. Det er glidende overganger fra rettigheter
helt uten et materielt innhold, f. eks. rene saks-
behandlingsregler som klagerett, til rettigheter
som etablerer rett til en bestemt ytelse. Retten til
individuell plan kan f. eks. sies å være i en
mellomposisjon, ettersom det skal utarbeides en
plan over konkrete tiltak og oppfølging, men
uten det etableres en rett til de ytelser planen be-
skriver.

3.2 Rett til individuell plan

Etter pasientrettighetsloven § 2-5 har pasienter
med ”behov for langvarige og koordinerte tjenes-
ter” rett til individuell plan. Alle pasienter innen-
for psykisk helsevern har rett til individuell plan
som følge av psykisk helsevernloven § 4-1. Det
følger av loven at øvrige tjenester, herunder sosi-
altjenester, skal medvirke til at planen blir utar-
beidet. Det er imidlertid den institusjonen som
først kommer i kontakt med pasienten, som har
ansvar for å starte arbeidet med planen. 
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Statens helsetilsyns landsomfattende tilsyn
med helsetjenester til barn og unge med psy-
kiske lidelser i 2002, avdekket en ”nærmest total
mangel” på individuelle planer13. SINTEFs
undersøkelse, som omtales i punkt 5.4.1, fant at
individuell plan bare var utarbeidet for 10 % av
pasientene ved distriktspsykiatriske sentre. På
bakgrunn av at loven foreskriver en så klar plikt
til å utarbeide individuell plan, er det oppsikt-
svekkende at slike planer i svært liten grad utar-
beides for pasienter med psykiske lidelser. 

Helsetilsynet mener årsaken til dette delvis
ligger i fragmentert lovregulering. Plikten til å
utarbeide individuell plan er regulert i tre ulike
lover; psykisk helsevernloven, spesialisthelsetje-
nesteloven (§ 2-5) og kommunehelsetjenestelo-
ven (§ 6-2a). Videre påpeker Helsetilsynet at be-
stemmelsene er ulike ved at både kommunens
sosial- og helsetjeneste forpliktes til å medvirke i
utarbeidelsen av planen etter psykisk helsevern-
loven, mens det ikke hviler noen tilsvarende for-
pliktelse på kommunens sosialtjeneste etter
kommunehelsetjenesteloven. Denne situasjonen
ble imidlertid endret ved en lovendring som
trådte i kraft 1.1. 2004. I dag gjelder retten til
individuell plan også for sosialklienter med be-
hov for langvarige og koordinerte tjenester, jf.
sosialtjenesteloven av 1991, § 4-3a. 

Etter Legeforeningens vurdering er ansvaret
for initiering av planarbeidet tilfredsstillende
ivaretatt. I loven er ansvaret entydig plassert hos
den institusjon som pasienten oppsøker først, og
endring av regelverket på dette punkt løser ikke
problemet. Legeforeningen mener at uklare an-
svarsforhold for å drifte og koordinere de indivi-
duelle planene kan være en hovedårsak til at så
få planer utarbeides.

Legeforeningen mener ansvaret for drift og
koordinering av individuelle planer må forank-
res tydeligere. Når hovedansvaret for behand-
lingen ligger i førstelinjetjenesten, må kommu-
nehelsetjenesten pålegges ansvar for drift og ko-
ordinering. Når pasienten i hovedsak får

behandling i annenlinjetjenesten må denne ha
hovedansvaret. Etter Legeforeningens vurdering
er individuelle planer et avgjørende virkemiddel
for å bidra til koordinering og tverrfaglighet i
behandlingen av pasienter med psykiske lidelser.
Det er derfor viktig at praktiseringen av denne
rettigheten følges nøye. Helsetilsynet har her et
særlig ansvar, bl. a. for å veilede om hvordan
man kan legge til rette for utarbeiding av planer
for pasienter med psykiske lidelser. 

3.3 Rett til helsehjelp

Retten til nødvendig helsehjelp har vært lovfes-
tet i kommunehelsetjenesteloven fra 1982, og
ble utvidet til å omfatte spesialisthelsetjenesten
gjennom pasientrettighetslovens § 2-1. 

Frem til i dag har retten til helsehjelp fra spe-
sialisthelsetjenesten vært betinget av de til en-
hver tid tilgjengelige ressurser. Rett til nødven-
dig helsehjelp har man bare hatt ”innen de gren-
ser som kapasiteten setter”. Bestemmelsen har av
den grunn vært kritisert for å være innholdsløs
og uten særlig verdi for pasienten. Det er imid-
lertid vedtatt endringer i pasientrettighetsloven
av 12.12. 2003 som skal gjøre retten til nødven-
dig helsehjelp mer reell. Det skal settes en kon-
kret, individuelt fastsatt frist for når behand-
lingen senest skal være iverksatt. Dersom pasien-
tens rettighet ikke oppfylles innen utløpet av
fristen, har pasienten rett til nødvendig helse-
hjelp ved privat sykehus eller i utlandet. Loven-
dringene trer i kraft 1.9. 2004. Når kapasitets-
begrensningen fjernes fra loven, vil det være pa-
sientens tilstand og kostnadseffektiviteten ved de
nødvendige behandlingstiltak som bestemmer
om pasienten har et lovmessig krav på helsehjel-
pen. De nærmere kriteriene for dette er nedfelt i
en egen forskrift til § 2-1: 
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§ 2. Rett til nødvendig helsehjelp
1 Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp

fra spesialisthelsetjenesten etter pasientret-
tighetsloven § 2-1 annet ledd, når: 

2 pasienten har et visst prognosetap med hen-
syn til livslengde eller ikke ubetydelig ned-
satt livskvalitet dersom helsehjelpen utsettes
og pasienten kan ha forventet nytte av helse-
hjelpen og

3 de forventede kostnadene står i et rimelig
forhold til tiltakets effekt.

Med ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet menes
at pasientens livskvalitet uten behandling merk-
bart reduseres som følge av smerte eller lidelse,
problemer i forbindelse med vitale livsfunksjo-
ner som for eksempel næringsinntak, eller ned-
satt fysisk eller psykisk funksjonsnivå. 

Med forventet nytte av helsehjelpen menes at
det foreligger god dokumentasjon for at aktiv
medisinsk behandling kan bedre pasientens livs-
lengde eller livskvalitet med en viss varighet, at
tilstanden kan forverres uten behandling eller at
behandlingsmuligheter forspilles ved utsettelse
av behandlingen”. Kriteriene i nr 1-3 er i stor
grad de samme som ble lagt til grunn i NOU
1997: 18 Prioritering på ny fra Lønning 
II-utvalget.

Spesialisthelsetjenesten står foran en betyde-
lig utfordring mht praktiseringen av disse krite-
riene. Verken loven, dens forarbeider eller merk-
nadene til forskriften, gir særlig veiledning med
hensyn til hvordan kriteriene skal anvendes
innenfor psykisk helsevern. For psykiske lidelser
vil det kunne argumenteres med at de aller fleste
pasienter har rett til nødvendig helsehjelp, etter-
som nedsatt livskvalitet er et så sentralt vilkår.
Dette viser at kriteriene i seg selv vil ha mindre
nytte som prioriteringsverktøy. 

Etter Legeforeningens syn er det nødvendig
at kriteriene operasjonaliseres for å avklare
hvilke psykiske tilstander som faller inn under
retten til nødvendig helsehjelp.

3.4 Rett til fritt sykehusvalg

Pasienten har rett til fritt sykehusvalg etter pasi-
entrettighetslovens § 2-4. Valgretten gjelder of-
fentlige sykehus og distriktspsykiatriske sentre.
Valgretten omfatter alle enheter innenfor syke-
husets organisasjon, også poliklinikker, men pa-
sienten kan ikke velge behandlingsnivå. Dette
innebærer at pasienten f. eks. ikke kan velge
innleggelse dersom henvisende instans har vur-
dert at pasientens behov dekkes av poliklinisk
behandling. Det følger videre av lovens forarbei-
der at retten bare gjelder for planlagt behand-
ling, dvs. ikke ved akutte innleggelser. 

Hittil har ikke valgretten omfattet behand-
ling innen barne- og ungdomspsykiatrien. Bak-
grunnen for at barne- og ungdomspsykiatrien
ble unntatt, var en oppfatning om at det for
barn og unge var viktig å beholde en nærhet til
det lokale behandlingsapparatet. Ved en loven-
dring som trer i kraft 1.9. 2004, er denne be-
grensingen falt bort. Sosialkomiteens begrun-
nelse var bl.a. likestilling når det gjelder pasien-
trettigheter, herunder medbestemmelse i valg av
behandlingssted når flere tilbud er aktuelle.

Spørsmålet om hvorvidt retten til sykehu-
svalg også gjelder for tvungent psykisk helsevern
er drøftet i juridisk teori14. Konklusjonen her er
at det ikke gjelder en slik rett, men at pasientens
syn på hvilken institusjon som skal forestå be-
handlingen, må tillegges stor vekt. 

Det kan uansett diskuteres hvor relevant fritt
sykehusvalg er innen psykisk helsevern. Mennes-
ker med psykiske lidelser har ofte behov for hjelp
fra flere deler av behandlingsnettverket samtidig,
kfr drøfting av dette i kapittel 4. Dette indikerer
at retten til fritt sykehusvalg er en pasientrettig-
het som først og fremst er innrettet mot somatisk
helsetjeneste. Med de signaler som ble gitt av
Stortinget ved siste lovendring (se ovenfor), er
det viktig at mulighetene til å benytte fritt syke-
husvalg i psykisk helsevern utredes nærmere. 
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3.5 Behov for ytterligere regulering?

Den nye helselovgivningen innebærer en styr-
king av både rettssikkerheten og rettighetene til
den psykiatriske pasient. Likevel tyder undersø-
kelser på at rettighetene ikke blir oppfylt. Etter
Legeforeningens syn må man konsentrere seg
om hvordan lovgivningen for mennesker med
psykiske lidelser praktiseres. Det gjelder særlig
generelle rettigheter til samtykke, informasjon,
individuelle planer og nødvendig helsehjelp.

Det bør også vurderes hvorvidt strukturen i
dagens lovverk er hensiktsmessig og formålstjen-
lig. Det vedtas og utredes stadig nye tvangsbe-
stemmelser på velferdsrettens område – senest
overfor psykisk utviklingshemmede og senil de-
mente. Det pågår også et arbeid i Helsedeparte-
mentet med hjemmel for bruk av tvang i medi-
sinsk behandling av personer uten samtykke-
kompetanse. Den fragmentariske reguleringen
skaper en uoversiktlighet for pasient og for per-
sonellet i tjenestene. Det åpnes videre for ulik

praksis for bruk av tvang, og ulike rettssikker-
hetsgarantier for pasienter. I Norge har det ikke
vært gode rutiner for å registrere bruk av tvang
på landsbasis, mye har vært overlatt til hvert en-
kelt sykehus og kontrollkommisjon. De tall som
foreligger viser stor variasjon i bruk av tvang i
Norge. Ulik tradisjon og ulike rammevilkår an-
tas å påvirke omfanget av tvangsbruken ved de
ulike institusjoner. 

Etter Legeforeningens vurdering bør det fore-
tas en bred, samlet vurdering av de ulike tvangs-
bestemmelsene innen velferdsretten, både med
tanke på felles grenser for tvangsbruk og hva som
er det mest hensiktsmessige reguleringsnivå.
Gode grunner kan tale for at det utarbeides en
felles tvangslov på velferdsrettens område. Det vil
naturligvis være behov for ulike vilkår, saksbe-
handlingsregler og til dels overprøvingsmulighe-
ter innen de ulike områder. Likevel vil det ha
verdi at samfunnets mest inngripende vedtak sees
under ett og gis en mest mulig felles regulering.
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Mennesker med psykiske lidelser trenger ofte
hjelp fra flere deler av helsetjenesten og andre
offentlige instanser samtidig. For å understreke
betydningen av samarbeid og koordinering av
tjenestene til et samlet tilbud, brukes begrepet
behandlingsnettverk fremfor behandlingskjede. 

Nettverket av behandlere og tjenestenivåer
må fremstå sammenhengende og helhetlig slik at
pasientene ikke blir kasteballer i et uoversiktlig
system. Det forutsetter at ansvarsfordeling og
samarbeid mellom de ulike aktørene er entydig
og avklart.

For pasientene kan samarbeid mellom tjenes-
tene være like viktig som kvaliteten på den en-
kelte tjeneste. Godt organisert samarbeid bidrar
til å unngå forverringer og tilbakefall. Å få hjelp
med bare ett av problemene kan være til liten
nytte fordi ubehandlede problemer kan hindre
bedring. Manglende samordning av tjenester er
et av de mest følbare problemer for pasienter og
pårørende. Altfor mange har opplevd at det er
opp til dem selv å finne frem til tjenestene de
trenger og koordinere dem. 

Samordning av tjenester forutsetter at noen
koordinerer dem og følger opp at hjelpen virke-
lig blir gitt. Det er naturlig at koordineringsan-
svaret ligger i primærhelsetjenesten, men det
kan også være tilfeller eller faser der det bør ligge
i spesialisthelsetjenesten. 

Helsemyndigheter og fagfolk har i økende
grad erkjent den rett pasienter og pårørende har
til en mer aktiv rolle og innflytelse på beslut-
ninger og tilbud som gjelder dem. Legefor-
eningen erkjenner betydningen av aktiv bruker-
medvirkning, og vil medvirke til at dette i enda
større grad gjenspeiles i fagfolks holdninger og
praksis.

Pasienter og pårørende har større kunnskap
om psykiske lidelser og behandlingsmuligheter
enn tidligere. Det stiller større krav til behand-
lerne med hensyn til oppdaterte kunnskaper og
et likeverdig samarbeid. 

4.1 Primærhelsetjenesten er 
grunnmuren

Allmennlegen utgjør den medisinsk-faglige basi-
sen i primærhelsetjenesten. I tillegg er det en
lang rekke annet helsepersonell på lokalt nivå
som yter hjelp til mennesker med psykiske li-
delser. Samarbeidet mellom allmennlegen og de
andre kommunale tjenestene er viktig for å sikre
helhetlige og faglig gode tjenester for den en-
kelte pasient. Samarbeidet svikter dersom første-
linjetjenesten eller annenlinjetjenesten ikke tar
seg tid til det, eller dersom tjenestene ikke trek-
ker hverandre inn i arbeidet.

Annenlinjetjenesten har lovpålagt veiled-
ningsplikt overfor kommunehelsetjenesten. I
barne- og ungdomspsykiatrien blir veiledningen
i hovedsak gitt som råd om enkeltpasienter.
Helsetilsynet mener det bør arbeides videre for å
bedre samhandlingen både innad i helsetjenes-
ten og med andre etater, og tilrår at myndighe-
tene avklarer allmennlegens rolle i dette arbei-
det. Legeforeningen støtter dette.

4.1.1 Fastlegens rolle
De fleste som søker hjelp i helsevesenet, uansett
sykdom, møter en allmennlege først. Allmennle-
gen er hovedansvarlig for diagnostikk og behand-
ling i førstelinjetjenesten. Etter at fastlegeord-
ningen ble innført 1.6. 2001 er praktisk talt alle
allmennleger fastleger. Det innebærer at de skal
diagnostisere, behandle, gi råd og veiledning til
pasienter på sin liste, eller henvise videre og samar-
beide med andre instanser dersom pasienten
trenger tjenester utover det fastlegen kan tilby.
Desentralisering og reduksjon av døgnplasser i
psykisk helsevern har gitt kommunene, og der-
med også fastlegene utvidet ansvar for personer
med psykiske lidelser. Om lag 90 % av alle pasi-
enter med psykiske lidelser får hjelp hos en fast-
lege. Bare én av 20 pasienter med en psykiatrisk
diagnose, henvises til annenlinjetjenesten 15 16.
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I en gjennomsnitts fastlegepraksis med 1 250
personer på listen, vil 180 på et gitt tidspunkt ha
en psykisk lidelse. I løpet av ett år vil om lag 60
være alvorlig deprimerte, 30 vil plages av generali-
sert angst, 30 av fobier og 12 av panikkangst. En
fastlege vil ha 6–7 pasienter med diagnose schi-
zofreni og noen flere med diagnosen manisk-de-
pressiv sinnslidelse. På listen vil det være ca. 300
barn og unge. 25–45 av dem har psykisk lidelse
som preger oppveksten i alvorlig grad. 

Ungdom i alderen 16–24 år har i gjennom-
snitt kontakt med allmennlege 3,3 ganger i lø-
pet av ett år. 10–20 % av konsultasjonene skyl-
des angst eller depresjon. Tallet for barn er
ukjent. Man vet ikke hvor mange barn og unge
med psykiske lidelser som får råd, veiledning,
diagnostikk og behandling hos en allmennlege,
men i følge upubliserte tall fikk 66 % av 15–16-
åringer med symptomer på depresjon i Oslo
2000 og 2001, behandling hos allmennlege
(personlig meddelelse). Fastlegene utreder og
behandler de milde og moderate tilstandene av
psykisk lidelse. Når kapasiteten i annenlinjetje-
nesten er overfylt, eller et behandlingsopplegg er
avsluttet, blir fastlegene også ansvarlig for de al-
vorlig syke. Tilbudet til barn og unge bør så
langt som mulig tilbys i lokalmiljøet slik at kon-
takten med foreldre, skole og venner blir opp-
rettholdt.

Flere undersøkelser tyder på at kontinuitet i
lege-pasientforholdet er særlig viktig for pasien-
ter med alvorlige og/eller kroniske lidelser. I eva-
luering av fastlegeforsøket understreket mennes-
ker med psykiske lidelser betydningen av forhol-
det til legen. Flere pekte på at ordningen med
fastlege var spesielt gunstig hvis de fant en lege
som de fikk tillit til, men tilsvarende ugunstig
dersom de ikke gjorde det.

Ansatte i tjenester som grenser opp til all-
mennlegetjenesten, mener at fastlegeordningen
har gitt en ansvarsavklaring innenfor legetjenes-
ten. Det er gunstig at den medisinsk-faglige
kunnskapen om den enkelte pasient kan samles,

bygges og gjenfinnes hos en bestemt allmenn-
lege. Fastlegeordningen synliggjør hvilken all-
mennlege som skal være med i ansvarsgrupper
rundt pasienter med psykiske lidelser. Det er en
fordel og en forbedring for samarbeidspartnere å
vite hvor de skal henvende seg når de trenger in-
formasjon og råd fra legen. 

4.1.2 Legevaktlegens rolle
Legevaktlegen yter legetjenester til mennesker
med psykiske lidelser som trenger akutt lege-
hjelp når fastlegen ikke er tilgjengelig. De fleste
pasienter som legges inn akutt frivillig, eller
under tvang, blir innlagt av en legevaktlege. I de
fleste kommuner er det fastleger som deltar i le-
gevaktordningen. Enkelte større kommuner har
fast ansatte legevaktleger, og i noen kommuner
deltar sykehusleger frivillig i legevaktsordningen.

Legevaktlegen må alltid vurdere om pasien-
ten kan vente til fastlegens ordinære åpningstid,
men mange pasienter med akutt forverring vil
ha vansker med å vente på å få komme til fastle-
gen. Når legevaktlegen skal vurdere behov for
innleggelse i psykiatrisk institusjon, kan det
være av stor betydning å få råd og veiledning av
en kollega i annenlinjetjenesten.

Dersom pasienten ikke motsetter seg det,
sendes en kopi av journalnotatet fra legevakt-
konsultasjonen til pasientens fastlege. Dermed
kan fastlegen følge opp pasienten og ta imot
eventuelt forslag fra legevaktlegen om endring
av behandling eller videre diagnostiske tiltak. 

Legevaktslegen skal blant annet undersøke og
vurdere aggressive, voldelige og rusede pasienter.
For å kunne ivareta legens sikkerhet og skjerme
pasienten i slike situasjoner er det ofte nødven-
dig med bistand fra politi ved undersøkelse og
eventuell innleggelse. 

For at legevakttjenesten for mennesker med
psykiske lidelser skal bli bedre, er det viktig at
pasientene blir prioritert riktig ved henvendelse.
Det er også viktig at de får nok tid i konsultasjo-
nen og at legen de møter har tilstrekkelig kom-
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petanse i diagnostisering og behandling av psy-
kiske lidelser og kjenner regelverket rundt frivil-
lig og tvungen innleggelse. 

4.1.3 Andre deler av den kommunale 
helsetjenesten
Primærhelsetjenesten består av mange faggrup-
per og etater som samarbeider for at behand-
lingstilbudet til den enkelte blir tilfredsstillende.

I hjemmesykepleien gir sykepleiere, hjelpe-
pleiere og pleieassistenter tilsyn, pleie og omsorg i
pasientens hjem. De fleste pasientene er eldre med
fysisk funksjonssvikt, men også mennesker med
psykiske lidelser får hjelp av hjemmesykepleien.
Hjemmesykepleien har døgnkontinuerlig vakt.

Psykiatriske sykepleiere, ergoterapeuter og
fysioterapeuter driver oppsøkende virksomhet,
kartlegger behov hos brukeren og behandler i
samråd med lege. Psykiatriske sykepleiere er vik-
tige fagpersoner i mange kommuner. 

Hjelpetjenesten for barn og ungdom er be-
mannet med pedagoger, psykologer og sosiono-
mer og tar imot henvendelser fra skole, helsesøs-
ter, foreldre og allmennleger. Hjelpetjenesten
utreder barn og unge med atferds- og skolepro-
blemer, setter inn hjelpetiltak i skole og hjem,
og kan henvise til fastlegen eller anbefale henvis-
ning til annenlinjetjenesten.

Kommunepsykologer finnes i en rekke kom-
muner og kan bidra med veiledning av annet
helsepersonell, rådgivning til foreldre og sette i
verk tiltak i grenselandet mellom psykososial til-
rettelegging og behandling. 

Helsestasjon og skolehelsetjeneste har en
unik mulighet til å fange opp barn og unge som
utvikler problemer eller lidelser både av fysisk og
psykisk art. Helsestasjons- og skolelegene er all-
mennleger som ved siden av fastlegepraksis ar-
beider deltid på skole eller helsestasjon. Sammen
med helsesøster driver de forebyggende helse-
kontroller av spedbarn, småbarn og skolebarn,
og følger opp barn som har atferdsmessige eller
skolemessige vansker, enten det gjelder soma-

tiske eller psykososiale problemer.
Nesten alle barneskoler har skolelege, men

skolelegetjenesten er nedprioritert i kommunale
budsjetter. Legedekningen er spesielt dårlig i
videregående skole. Resultatet er at forebygging
og tidlig oppdagelse av psykisk lidelse er lavt pri-
oritert.

I 2002 gjennomførte Statens helsetilsyn
landsomfattende tilsyn med helsetjenester for
barn og unge med psykiske problemer. Tilsynet
viste at en fjerdedel av kommunene henviser til
Hjelpetjenesten for barn og ungdom eller poli-
klinikken uten at barna er undersøkt av lege.
Over halvparten av kommunene sikrer ikke at
fastlegen blir informert. 

Opptrappingsplanen foreslår å øke personell-
ressursene i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
med 800 årsverk for førskolelærere, psykologer
og barnevernspedagoger. Sett i lys av at kompet-
ansesvikt i skolehelsetjenesten skyldes for få le-
geressurser, bør man prioritere tilgang og utnyt-
telse av legetjenester. 

Statens helsetilsyns rapport Pleie- og omsorgs-
tjenesten i kommunene: Tjenestemottakere, hjelpe-
behov og tilbud avdekker at mennesker med psy-
kiske lidelser sjeldnere får tilstrekkelige tjenester
fra kommunene enn det andre tjenestemottakere
gjør. Helsetilsynet ser alvorlig på resultatene.

Legeforeningen deler Helsetilsynets bekym-
ring, samt tilsynets vurdering av at det gjenstår
mye, før mennesker med psykiske lidelser får det
kommunale tjenestetilbudet de har behov for og
lovfestet rett til. Etter Legeforeningens syn er en
utvidelse av handlingsprogramsperioden på to år
ett viktig skritt for å bedre dette, men neppe til-
strekkelig. Her trengs også holdningsendring i
kommunene.
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De aller fleste mennesker med psykiske 
lidelser får behandling hos fastlegen. 
Derfor må fastlegens rolle og ansvar 
fremheves og styrkes

• LEON-prinsippet, dvs. at pasienten skal få
behandling på laveste effektive omsorgsnivå, 
må på nytt fremheves

• Allmennlegens sentrale rolle i behandlingen 
av mennesker med psykiske lidelser må 
kontinuerlig tydeliggjøres

• Allmennlegens kompetanse i psykiske lidelser
må styrkes

• Allmennlegen må sikres reell og tilgjengelig -
veiledning fra annenlinjetjenesten

4.2 Spesialisthelsetjeneste for barn 
og unge

Barn og unge med psykiske lidelser som trenger
hjelp utover det en allmennlege kan ta seg av,
blir henvist til spesialisthelsetjenesten som omfat-
ter poliklinikker, klinikker og behandlingshjem.
Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker ut-
gjør den største delen av tilbudet. Utredning og
behandling gis av leger som er spesialister i
barne- og ungdomspsykiatri, leger under spesia-
listutdanning, psykologer/psykologspesialister,
kliniske sosionomer og kliniske pedagoger. Fordi
mange barn har komplekse problemer kan det
ofte være nødvendig med omfattende tverrfaglig
utredning for å stille riktige diagnoser. 

4.2.1 Poliklinikker for barn og unge
Under første del av opptrappingsplanen har
man lagt vekt på utbygging av poliklinisk virk-
somhet og desentralisering av polikliniske tje-
nester slik at tilbudet finnes nær pasientene.
Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker
har et utstrakt samarbeid med primærhelsetje-

nesten og skolen, og det satses på stor grad av
tverrfaglighet. Det er derfor viktig at aktivitets-
krav og finansiering tar hensyn til dette.

Opptrappingsplanen for psykisk helse har
som mål å øke produktiviteten ved barne- og
ungdomspsykiatriske poliklinikker med 50 % i
perioden 1999–2006. Halvveis i opptrap-
pingsplanen er halve målet om vekst i produkti-
vitet nådd ved at det er vekst både i fagårsverk
og tiltak, men en relativt sett lav vekst i antall
behandlede pasienter.

Tallene for 2001–2002 viser enkelte interes-
sante trekk: Det er vekst i polikliniske fagårsverk
(11,5 %), veksten i registrerte tiltak er enda høy-
ere (20 %), men det er relativt sett lav vekst i
behandlede pasienter (6 %). 

Det innebærer at økningen i tiltak først og
fremst kommer dagens pasienter til gode, og at
antall tiltak per pasient øker. Selv om antall be-
handlede pasienter økte, tok hver behandler i
gjennomsnitt hånd om færre pasienter i 2002
enn i 2001. Antall pasienter per fagårsverk gikk
ned fra 29 til 27. 

4.2.2 Dag- og døgnavdelinger for barn 
og unge
Behandling i døgnavdelinger brukes i hovedsak
for unge og relativt lite for barn. Det er litt over
300 døgnplasser innen psykisk helsevern for barn
og unge. Omtrent to tredeler av disse plassene er
i sykehusavdelinger/klinikker, og omtrent en tre-
del er i behandlingshjem, med lengre opphold
enn klinikkene tilbyr. Selv om behandling i døg-
navdelinger gjelder et lite antall barn og unge
sammenliknet med poliklinisk behandling, bru-
kes mer enn halvparten av ressursene på døgnbe-
handling. Det foregår en omstrukturering av
døgninstitusjonene i psykisk helsevern for barn
og unge ved at tidligere behandlingshjem legges
inn under klinikker. Det var et mål i opptrap-
pingsplanen å øke antallet døgnplasser for barn
og unge til 500. Utviklingen i de siste årene,
med økende bruk av ambulante og oppsøkende

20



metoder, gjør at behovet for døgnplasser har av-
tatt. Dette gjelder ikke minst akuttplasser.

Vi ser en økning av barn med store sammen-
satte vansker, kombinert med atferdsvansker
som gjør familie og skole ute av stand til å hånd-
tere problemene hjemme. En del av disse får et
tilbud under barnevernet fordi det ikke finnes
plasser i psykisk helsevern for barn og unge. En
del steder i landet er det lagt et stort press på
barnevernet som må gi et omsorgstilbud til barn
og unge som har behov for psykiatrisk behand-
ling. Det kan ofte være vanskelig å skille barnets
plager fra foreldrenes omsorgsevne. 

Akuttavdelinger dekker prinsipielt hele al-
dersgruppen, men er mest aktuelt for ungdom-
mer. Det kan oppstå alvorlige og farlige kriser
også i familier med mindre barn, og det er et
stort problem at det ikke finnes egnede akutt til-
bud til disse. Barne- og ungdomspsykiatrien har
de siste årene satset på en oppbygging av utvi-
dete dagtilbud der pasienter og familier kan få
mer omfattende tiltak enn en poliklinikk kan
tilby. En del avdelinger jobber direkte med fa-
milien og skolen. For mange barn og unge kan
dette være en god og effektiv behandling der ef-
fekten overføres direkte til dagliglivet og øker
mestring både for pasienten og nettverket. 

Behandling av små barn skjer i hovedsak med
tilbud til hele familien eller foreldre/foresatte.
Det er også blitt bygget opp familieavdelinger
som utreder og behandler hele familien på dag-
eller døgnbasis.

I likhet med psykisk helsevern for voksne, har
man i barne- og ungdomspsykiatrien satset på
desentralisering av tjenestene (kfr punkt 4.3).
Mange steder i landet er barne- og ungdomspsy-
kiatrien inkludert i og organisert som en del av
et distriktspsykiatrisk senter. Andre steder er det
uklart hva slags rolle barne- og ungdomspsykia-
trien har i sentrene. Det er en utfordring å skape
sammenheng i tilbudet i overgangen fra ung-
dom til voksen alder. 

4.3 Distriktspsykiatriske sentre med
poliklinikker

Et distriktspsykiatrisk senter (DPS) er en faglig
selvstendig enhet som har ansvar for en vesentlig
del av de psykiatriske spesialisthelsetjenestene
for voksne innen et geografisk område. Dis-
triktspsykiatrisk senter er den norske utgaven av
”community mental health centre” som er bygd
ut i mange vestlige land. 

Sentrene har vokst frem fra et behov for å
sikre og koordinere tilbudet om spesialistshelse-
tjenester utenfor sykehusenes døgnavdelinger,
særlig for pasienter med alvorlige psykiske li-
delser. Mange steder kan distriktspsykiatriske
sentre med døgnavdelinger bidra til kortere av-
stand mellom brukerens hjemsted og døgntilbu-
det. Desentraliserte spesialisthelsetjenester kan
også gi økt mulighet til fleksibel bruk av tjenes-
ter og tettere samarbeid mellom brukere, pårø-
rende og behandlere. 
Ved utgangen av 2003 var det godkjent 64 dis-
triktspsykiatriske sentre i Norge, av 78 planlagte.
Sosial- og helsedepartementet beskriver i et rund-
skriv hva sentrene bør tilby: poliklinikk, ambu-
lant team, dagtilbud, ett eller flere døgntilbud og
råd og veiledning til aktuelle samarbeidspartnere i
opptaksområdet 17. Statens helsetilsyn har også
utgitt en veileder om organisering av arbeidsopp-
gaver for distriktspsykiatriske sentre 18.

Legeforeningen mener det er for stor varia-
sjon i tilbudene ved de distriktspsykiatriske sen-
trene, og at det faglige nivået mange steder er
for lavt.

En forutsetning for at utbyggingen av dis-
triktspsykiatriske sentre skal bli vellykket, er at
sentrene får tilstrekkelig kompetanse og kapa-
sitet. Legeforeningen mener at den mest kritiske
faktoren er tilgangen på spesialister i psykiatri på
bakgrunn av deres sentrale rolle.

Myndighetene må stille krav til sammenset-
ting av kompetanse og bemanning, til hva de
ulike personellgruppene skal gjøre, og til be-
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handlingsforløp og behandlingsprogrammer ved
de distriktspsykiatriske sentrene. For å sikre flek-
sibel fordeling av oppgaver og pasientflyt
mellom kommunehelsetjeneste, distriktspsykia-
triske sentre/poliklinikker og psykiatriske syke-
husavdelinger, må de distriktspsykiatriske sen-
trene i større grad samordnes med psykiatriske
sykehusavdelinger. De må også være aktive sam-
arbeidspartnere overfor kommuner og sykehus.

Utbygging og styrking av distriktspsykia-
triske sentre (DPS) må samordnes med
omstilling og nedbygging av sykehusavde-
linger, i et tempo tilpasset spesialist-
bemanning og faglig forsvarlighet.

• Nye DPS-funksjoner må etableres med 
faglig forsvarlig spesialistbemanning før
døgnplasser i psykiatriske sykehjem og 
sykehusavdelinger blir redusert

• Det må sikres god pasientflyt mellom syke-
hus, DPS-døgnavdelinger, poliklinikker og 
kommunale tilbud. 

4.4 Privatpraktiserende spesialister i 
psykiatri og psykologi
Privatpraktiserende spesialister i psykiatri og kli-
nisk psykologi gir behandlingstilbud til mange.
Siden kapasiteten ved poliklinikkene er begren-
set, er det hensiktsmessig å henvise en del pasi-
enter som trenger intensiv psykoterapi over tid
til privatpraktiserende spesialister. Kontinuite-
ten i privatpraksis gjør den egnet både til lang-
tidspsykoterapi og langtidsoppfølging av pasien-
ter som trenger medikamentell behandling og
støttende terapi. For mange pasienter er privat-
praktiserende spesialister den eneste muligheten
for intensiv behandling.

Antall årsverk for psykiatere i privat praksis
med driftsavtale gikk i perioden 1998–2002 ned
fra 167 til 163, mens antall årsverk for psykologer

med driftsavtale økte litt fra 388 til 403. En del
årsverk er fordelt på spesialister med privatpraksis
som bistilling ved siden av hovedstilling i psykisk
helsevern. Det er en betydelig geografisk skjevfor-
deling av privatpraktiserende psykiatere, slik at
tilbudet i hovedsak finnes i Oslo-området og
noen andre større byer. 

Det er få privatpraktiserende spesialister innen
barne- og ungdomspsykiatrien, og få som driver i
full stilling. De fleste arbeider i østlandsområdet.

Privatpraktiserende har ofte påtatt seg oppga-
ver i forbindelse med veiledning og egenterapi
som er nødvendig i forbindelse med videre- og
etterutdanning av psykoterapeuter og i spesia-
listutdanning av psykiatere. Dette er en viktig
oppgave som må videreføres. 

Privat praksis er i hovedsak finansiert ved of-
fentlige midler. Det er et økende krav om mer
innsyn og kunnskap om arbeidsdelingen
mellom privatpraktiserende spesialister og andre
deler av psykisk helsevern, hvilke pasienter som
mottar slike tilbud og hva slags behandling som
gis. Forholdene må legges til rette for at det i
større grad kan drives behandlingsforskning og
helsetjenesteforskning i og om privat praksis. 

4.5 Sykehusavdelinger innen psykisk
helsevern for voksne

4.5.1 Spesialiserte tilbud i sykehus
Psykiatriske sykehus og psykiatriske sykehusav-
delinger ved sentralsykehus skal gi behandlings-
tilbud til hele eller deler av et fylke innen områ-
der som krever høyere bemanning og/eller spesi-
alkompetanse som vanligvis ikke finnes ved
distriktspsykiatriske sentre. Disse sykehusfunk-
sjonene er: 

• Akuttfunksjon med plikt til å gi øyeblikkelig
hjelp-vurdering og øyeblikkelig hjelp.

• Oppfølgende behandling i døgnavdeling,
særlig for pasienter innlagt uten eget sam-
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tykke, eventuelt i lukket avdeling over lengre
tid for personer som har utagerende og vol-
delig atferd og en alvorlig psykisk lidelse.

• Behandling i sikkerhetsavdeling.

Det finnes også spesialavdelinger og team
(f.eks. alderspsykiatrisk poliklinikk/avdeling,
spesialteam for utredning av førstegangs psyko-
tiske og familieavdeling). 

Av til sammen 5 445 døgnplasser innen psy-
kisk helsevern for voksne i 2002, var 2 982
(55 %) ved sentralsykehus.

4.5.2 Akuttavdelinger og subakuttavdelinger
Psykiatriske avdelinger ved sentralsykehus har ho-
vedansvar for akuttpsykiatriske tilbud til pasienter
som er alvorlig og akutt syke. I hver fylkeskom-
mune skal det være minst én avdeling som har
plikt til å motta pasienter som trenger øyeblikke-
lig psykiatrisk hjelp. Avdelingen skal ha døgnkon-
tinuerlig beredskap med tilstrekkelig kompetanse
for diagnostikk, behandling og pleie. 

En del døgnavdelinger/poster gir tilbud som
har lengre varighet enn akuttavdelinger, men
kortere varighet enn rehabiliteringsavdelinger og
langtidsavdelinger. Disse avdelingene/postene er
vanligvis åpne, har oppholdstid på 1–3 måne-
der, og kalles subakuttpost, korttidspost eller
intermediærpost.

Etter Legeforeningens vurdering er det stort
behov for å styrke akuttavdelingenes funksjon,
slik at pasienter kan få tilbud om lengre opp-
holdstid, og dermed sikre forsvarlig utredning
og diagnostikk samt nødvendig behandling. I
dag er kvaliteten ikke godt nok sikret ved alle
akuttavdelinger. For kort liggetid og for mange
pasienter kan føre til at utredning ikke blir god
nok. For få subakutt/intermediærplasser fører
ofte til at akuttplasser blir blokkert av pasienter
som etter bedring fra en akutt forverring ikke
lenger trenger å være på en akuttavdeling.
Mange som kunne vært direkte innlagt på en

korttids/intermediærpost, blir i stedet innlagt på
en akuttavdeling for i det hele tatt å komme inn
et sted når de har behov for rask hjelp.

4.5.3 Spesialiserte sykehusavdelinger
I tillegg til akuttavdelingene skal det også være
en del spesialiserte døgnavdelinger ved sentralsy-
kehus. Eksempler på slike avdelinger er utred-
ningsavdelinger for schizofreni/psykoser, alders-
psykiatriske utredningsavdelinger, rehabilite-
ringsavdelinger og langtidsavdelinger for
pasienter med alvorlige psykiske lidelser som er
så vanskelige eller ressurskrevende å behandle at
det ikke kan gjøres i distriktspsykiatriske sentre.

Myndighetene har ikke lagt detaljerte fø-
ringer for hvilke spesialiserte avdelinger som skal
finnes hvor, og tilbudet varierer på landsbasis.
Det finnes ingen systematisk oversikt over spesi-
alavdelinger, verken antall eller hvor de finnes i
landet. Funksjonsfordeling innen de regionale
helseforetakene vil trolig også føre til store en-
dringer i geografisk plassering og dimensjone-
ring av ulike tilbud. 

Et nytt forslag til bedre klassifikasjonssystem
for helsetjenestene er sendt ut på høring vinte-
ren 2004. Legeforeningen støtter arbeidet med å
bedre klassifikasjonssystemene.

4.6 Gjennomgang av oppgaveforde-
ling, samarbeid og prioritering

For pasientene er det avgjørende at ventetidene
for behandling er lav, tilgjengelighet til og kva-
litet i behandling god, og at behandlingsnettver-
ket fungerer som en helhetlig system slik at de
ikke opplever seg som kasteballer mellom tilbud
og forvaltningsnivåer. 

Legeforeningen mener det er svært viktig å
redusere ventetidene for behandling. For en
rekke psykiske lidelser er rask intervensjon, tid-
lig utredning, diagnostisering og målrettet be-
handling avgjørende for å hindre et unødig
langvarig sykdomsforløp.
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For å skape rom for dette mener Legefor-
eningen det er nødvendig med en gjennomgang
av oppgavefordeling og pasientflyt mellom nivå-
ene i behandlingsnettverket. Godt samarbeid for-
utsetter riktig oppgavefordeling og prioritering.

4.6.1 Fordeling av oppgaver 
Samspillet mellom nivåene i behandlingsnettver-
ket har stor betydning for kapasiteten; dersom
allmennlegene henviser 1 % flere pasienter til
spesialisthelsetjenesten, vil dette medføre 10 %
økning i tilstrømming til spesialisthelsetjenesten. 

LEON-prinsippet, at behandling skal skje på
laveste effektive omsorgsnivå, er sentralt i norsk
helsetjeneste. Det store flertallet av mennesker
med psykiske lidelser blir utredet og behandlet
av allmennlegen med eventuell bistand fra den
øvrige kommunale helsetjenesten. Det neste ni-
vået er de distriktspsykiatriske sentre, og dernest
sykehusavdelinger, med lukkede sikkerhetsavde-
linger og spesielle kompetansesentre som høy-
este nivå for visse pasientgrupper.

Behandling på for høyt tjenestenivå er ekstra
ressurskrevende. Det kan også føre til dårligere
behandling fordi en instans med spisskompe-
tanse på ett område samtidig kan ha avgrenset
kompetanse i et annet område som er like viktig
for behandlingen av pasienten. Det er dessuten
et stort problem at pasientflyt mellom de ulike
nivåene blir hemmet av ”propper” i systemet.
Psykiatriske akuttavdelinger har en betydelig
høyere pasientflyt enn distriktspsykiatriske sen-
tre og kommunale tilbud om bolig og omsorg,
slik at overføring fra sykehusavdelinger i mange
tilfeller blir vanskelig. Resultatet er gjerne rask
utskriving og ny innleggelse etter kort tid.

Legeforeningen mener det er behov for ret-
ningslinjer som tydelig definerer hvilken utred-
ning og behandling som skal gis på de ulike ni-
våene. Retningslinjene må evalueres. Tjenesteni-
våene må gjensidig drøfte spørsmål om
oppgavefordeling.

Legeforeningen vil arbeide for at arbeids-
fordelingen i behandlingsnettverket blir 
gjennomgått

• Det må avklares hvilke pasientgrupper som
skal utredes og behandles på 
hvilket nivå 

Legeforeningen reiser også spørsmål om an-
nenlinjetjenesten i større grad bør prioritere ut-
redning og diagnostisk vurdering av nyhenviste,
og overlate mer av behandling og oppfølging til
fastlegen. Det forutsetter at annenlinjetjenesten
tar rådgivningsansvaret. Psykiateren eller psyko-
logspesialisten må være tilgjengelig for fastlegen
på kort varsel via telefontider, møter eller elek-
tronisk post når behovet for veiledning dukker
opp.

Gjennomgangen av arbeids- og oppgavefore-
delingen må også sette søkelyset på at det fort-
satt er gråsoner hvor det er uklart hvem som har
ansvar for pasientene. Dette gjelder ofte pasien-
ter som har sammensatte problemer og som
trenger hjelp fra flere ulike instanser, som for
eksempel pasienter med dobbeltdiagnoser som
rus og psykiatri, utviklingshemmede med psyki-
atriske symptomer og eldre psykiatriske pasien-
ter. Noen steder er fastlegen det eneste tilgjenge-
lige tilbudet til disse pasientene. Det er behov
for å fordele oppgaver, men samtidig behov for
samordning for å sikre et helhetlig tilbud. 

4.6.2 Samarbeid mellom og innen behand-
lingsnivåene må styrkes
Selv en klar ansvarsfordeling mellom de ulike
nivåene i behandlingsnettverket forutsetter god
kommunikasjon – både internt i førstelinjetje-
nesten og andrelinjetjenesten, og mellom første-
og annenlinjetjenesten. Når flere instanser er in-
volvert i behandling samtidig, er det ønskelig at
en del av denne kontakten skjer i møter der alle
parter er til stede. 
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Dette kan skje i flere ulike former. En rekke
kommuner har hatt gode erfaringer med samar-
beidsfora, kontaktmøter og behandlingsteam
hvor både første og annenlinjetjenesten deltar.
Noen poliklinikker gir tilbud om utedager ved
fastlegekontorene med felleskonsultasjoner, vei-
ledning, ulike møter og diskusjoner. Akutt-team
arbeider utadrettet og nettverksorientert, de kan
gi et raskt tilbud, og kan møte pasienten på le-
gekontoret eller hjemme. 

Også psykiatriske institusjoner bør omfattes
av praksiskonsulentordninger som er utprøvd i
somatiske sykehus. Ordningen innbærer at en
allmennlege som er ansatt i bistilling ved en sy-
kehusavdeling, samarbeider med avdelingen for
å bedre samhandlingsrutiner mellom første- og
annenlinjetjenesten. En allmennlege som får
innsikt i rutinene på begge nivåer vil kunne bi-
dra til å tilrettelegge samarbeidet for å oppnå et
sømløst behandlingsnettverk.

Et helhetlig og sammenhengende tilbud
med god kvalitet og tilgjengelighet er 
vesentlig for den enkelte pasient 

• Gode samarbeids- og kommunikasjons-
arenaer på tvers av forvaltningsnivåene 
må sikres.

4.6.3 Epikriser og henvisninger som 
samhandlingsprosjekt
Epikriser og henvisninger er sentrale kommuni-
kasjonsverktøy for pasientbehandlingen. Gode
henvisninger fra allmennlege gir annenlinjetje-
nesten reelle muligheter til å prioritere pasien-
tene på en hensiktsmessig måte. Raskt tilgjenge-
lige epikriser fra spesialisthelsetjenesten gir all-
mennlegene nødvendig informasjon om
behandling og utredning, og hva allmennlegen
bør følge opp. Det er alvorlig at de fleste polikli-
nikkene i en SINTEF-undersøkelse oppgir at

epikrisetider på flere måneder ikke er uvanlig 19.
Legeforeningen mener dette er uholdbart.

Epikrise må foreligge hos allmennlegen før
denne skal ta stilling til videre behandlingstil-
bud. For pasienter som får langvarig poliklinisk
behandling i annenlinjetjenesten mens de har
behov for tjenester fra allmennlege, bør dessuten
annenlinjetjenesten sende ”underveis-rapporter”
for at samarbeidet om pasientbehandlingen skal
bli mulig. Over halvparten av poliklinikkene i
barne- og ungdomspsykiatrien gir ufullstendige
tilbakemeldinger, f. eks. om behandlingens art
eller tidspunkt den starter. 

Legeforeningen mener det ligger et potensial
for læring og kvalitetsforbedring i å utnytte hen-
visninger og epikriser bedre. Systematisk utar-
beidede epikriser for bestemte diagnosegrupper,
med faglig informasjon kan gi viktig informa-
sjon til legene og bedre behandlingen og oppføl-
gingen av enkeltpasienter. Et samhandlingspro-
sjekt rundt dette krever god planlegging og gode
metoder for å sikre at informasjonen som for-
midles er av god kvalitet. Informasjonen bør
være relevant og anvendelig i fastlegepraksis.
Når man ser på avslutning av behandlingen, må
man også ha en strategi for tilbakeføring av pasi-
enten til fastlege.

4.6.4 Bruk av individuell plan som felles
redskap
Individuell plan er et verktøy som skal sikre et hel-
hetlig og koordinert tjenestetilbud til personer
som trenger tjenester fra flere ulike instanser. For
at de aktuelle tjenestene skal vite om hverandre,
samarbeide og informere hverandre, er det presi-
sert i forskriftene til individuell plan, at hver pasi-
ent bare skal ha én individuell plan. Hver enkelt
tjeneste må ha sin egen detaljerte behandlings-
plan, men hovedtrekkene og formålene må være
med i en felles individuell plan som først og
fremst er pasientens plan, og som pasienten må
være med på å godkjenne.

Alle pasienter med psykiske lidelser har rett til
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utarbeidelse av individuell plan. Til tross for dette
viser tilsynsrapporter fra Statens helsetilsyn og
undersøkelser fra SINTEF at de aller fleste med
psykiske lidelser ikke får sine rettigheter ivaretatt,
jf. kapittel 3, der også forslag til ansvar for drift av
individuelle planer drøftes. Legeforeningen mener
det er meget beklagelig at helsetjenesten forsøm-
mer arbeidet med individuelle planer. 

Alle pasienter med psykiske lidelser skal 
sikres rett til individuelle planer 

• Individuelle planer er et viktig verktøy for 
å sikre pasientene et helhetlig og koordinert
behandlingstilbud

• Alle nivåer i behandlingsnettverket må ta 
sitt ansvar for å bidra til utarbeidelse og 
drift av individuelle planer 

4.6.5 Prioritering mellom pasientgrupper
Prioritering mellom pasientgrupper er nødven-
dig, også i helsetjenesten for mennesker med
psykiske lidelser. På nasjonalt nivå er det utvik-
let kriterier for prioritering mellom ulike tilstan-
der ut fra alvorlighetsgrad (Lønning I-utvalget),
og med hensyn til tilgangen på effektiv behand-
ling og kostnadseffektivitet (Lønning II-utval-
get)20 21. Dette er videreført i pasientrettighetslo-
vens bestemmelser om Rett til nødvendig helse-
hjelp, jf. omtale om dette i kapittel 3. 

Formuleringene i forskriften er i liten grad
tilpasset helsetjenester for mennesker med psy-
kiske lidelser, noe som innebærer at de aller
fleste vil ha rett til nødvendig psykiatrisk helse-
hjelp. Legeforeningen mener det må vurderes
nærmere hvilke psykiatriske tilstander som faller
inn under retten til nødvendig helsehjelp. For å
få en entydig og mest mulig lik praksis i priori-
tering, må dessuten kriteriene konkretiseres
innen de ulike medisinske spesialiteter.

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk for-

ening og Norsk psykiatrisk forening har i samar-
beid med Norsk psykologforening utarbeidet
konkrete kriterier for prioritering mellom psy-
kiske lidelser hos henholdsvis barn og unge og
voksne. For voksenpsykiatriske poliklinikker har
Psykologforeningen og Psykiatriforeningen dess-
uten utarbeidet en tabell som både angir anbe-
falt ventetid før utredning starter, og hvilke
oppgaver poliklinikken skal ha videre i behand-
lingsforløpet. Legeforeningen mener dette arbei-
det må videreføres, og at slike kriterier må prø-
ves ut og evalueres. 

Forskning på samfunnets og legers hold-
ninger til pasientgrupper og sykdommer viser at
psykiske lidelser kommer langt nede på priorite-
ringslisten22Legens kompetanse påvirker legens
prioriteringer, i den forstand at det er lett å
bruke mer tid på pasientgrupper man har god
kompetanse til å behandle. Lokalt kvalitetsar-
beid på legekontoret bør sikte mot å synliggjøre
den usynlige køen av mennesker med psykiske
lidelser hos fastlegen. Gode henvisninger fra
fastlegen skal legge grunnlaget for at de med
størst behov, får raskest behandling videre i be-
handlingsnettverket. Alment praktiserende læ-
gers forening (Aplf) har psykiske lidelser som
satsingsområde i 2003–2004.

Fokus på prioritering av pasienter i 
behandlingsnettverket

• Det må utvikles klare prioriteringskriterier
som sikrer at de som har størst behov får 
raskest behandling 

• Det må klargjøres hvilke psykiatriske 
tilstander som faller inn under retten til 
nødvendig helsehjelp
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4.7 Bedring av tilbudet til spesielt 
utsatte grupper 

Noen problemområder er så store eller i en slik
faretruende utvikling at de krever særlig opp-
merksomhet og innsats. Det gjelder i barne- og
ungdomspsykiatrien generelt, akuttpsykiatrien,
kombinasjonen av rusproblemer og psykiske li-
delser og tilbudet til fengselsinnsatte. Legefor-
eningen definerer dem som særskilte forbe-
dringsområder.

4.7.1 Mer differensierte og bedre akutt-
psykiatriske tjenester
Akuttpsykiatrien er den delen av psykisk helse-
vern der tvang brukes mest, og er en av de mest
ressurskrevende delene av tjenesten. Akutte psy-
kiske plager innebærer mye lidelse både for pasi-
entene selv og for pårørende. Pasienter som
mottar akuttpsykiatriske tilbud er ofte i sin mest
sårbare fase, og mange opplever innleggelse i
akuttpsykiatrisk avdeling som svært traumatisk. 

Resultatene fra en landsomfattende pasientre-
gistrering 1.11. 1999 ved SINTEF Unimed
viste at halvparten av pasientene som da var ved
en akuttavdeling, etter behandlernes mening
burde ha fått mindre ressurskrevende tilbud. De
hadde ikke lenger behov for slik plass, men
hadde ikke annet tilbud, eller burde hatt et an-
net akuttilbud. 

For å unngå feilplassering må de akuttpsykia-
triske tilbudene sees i sammenheng med hvordan
andre deler av tjenesten fungerer og med samspil-
let mellom de ulike delene av psykisk helsevern
og primærhelsetjenesten. 

Det må utvikles alternative akuttpsykiatriske
tilbud for pasientgrupper som trenger hjelp i en
krise eller ved en akutt psykiatrisk tilstand. Ett al-
ternativ kan være akutt-team som rykker ut til
pasienten og samarbeider med pasienten, familien
og de kommunale helsetjenestene. Andre tilbud
kan være kriseenheter for pasienter som ikke
trenger opphold ved lukket avdeling, eller dagtil-

bud for pasienter som trenger rask og omfattende
hjelp, men som kan klare seg hjemme om natten. 

Effektive utredningsavdelinger som raskt kan
overføre pasienten til riktig tilbud, er også en
form for akuttilbud som prøves ut flere steder. 

En god arbeids- og ansvarsdeling mellom
kommunehelsetjenesten, distriktspsykiatriske
sentre og akuttilbudene ved poliklinikkene og
de akuttpsykiatriske sykehusavdelingene vil
kunne gi et mer fleksibel og individuelt tilpasset
tilbud, og redusere behovet for akuttinnleggelser
og sengeplasser.

4.7.2 Ungdom med omfattende atferds-
problemer utgjør en spesiell utfordring
Ungdom med sammensatte alvorlige psykiatriske
og psykososiale lidelser, rusmiddelmisbruk og vol-
delig atferd representerer en betydelig utfordring
for barne- og ungdomspsykiatrien og barnevernet.
Det dreier seg om en liten, men svært belastet
gruppe ungdom. Etter Sosial- og helsedeparte-
mentets beregninger i Stortingsmelding nr. 25
(1996-97). Åpenhet og helhet antas antall barn og
unge med de største atferdsavvikene å utgjøre
300 personer på landsbasis. Kunnskapen om be-
handling til disse ungdommene er liten, men
problemene deres har vært kjent i behandlings-
apparatet i årevis. Senter for atferdsforskning og
fylkesbarnevernet har satset betydelige ressurser
for å bygge ut behandlingsopplegg for barn og
unge med atferdsvansker, så som Webster Strat-
ton, PMT (parent management training) og
MST (multisystemisk terapi). 

Atferdsforstyrrelser er en av de hyppigste årsa-
kene til at unge blir henvist til psykiatrien. Det
betegner en tilstand der en ungdom krenker an-
dres grunnleggende rettigheter ved et vedvarende
mønster av dyssosial, aggressiv eller utfordrende
atferd. Problemene varer over tid og forekommer
i ulike sosiale situasjoner. 

Man kan ikke sidestille atferdsforstyrrelser og
kriminalitet. De færreste unge med psykiske pro-
blemer får en langvarig kriminell løpebane, og de
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færreste unge som begår lovbrudd kommer i
kontakt med hjelpeapparatet for mennesker med
psykiske lidelser. Men en stor andel av alvorlige
voldshandlinger foretas av unge med alvorlige
rusproblemer og atferdsforstyrrelser. Internasjo-
nal forskning viser at man i denne gruppen
finner mange av de pasientene som på et senere
tidspunkt faller inn under gruppen rusmiddel-
misbrukere med alvorlige sinnslidelser og alvorlig
sinnslidende som kan være særlig farlige og/eller
vanskelige eller strafferettslig utilregnelige. 

Fra norsk forskning vet vi at ungdommer
som har fått merkelappen “verstinger” ofte har
en historie med problemer allerede før ung-
domstiden23. De har ofte hatt skoleproblemer og
vært i kontakt med skolepsykologen. Enkelte
har gått på spesialskole, vært i kontakt med bar-
nevernet eller i konflikt med rettsvesenet. Noen
har i tillegg vært innom psykiatrisk klinikk, sosi-
alkontor eller andre deler av hjelpeapparatet.
Men de er ikke blant ungdommene som skole-
psykologen, spesialskolene, barnevernet, psykia-
trie, rusmiddelomsorgen og andre deler av hjel-
peapparatet har gitt et tilbud og faktisk har hjul-
pet. Legeforeningen mener det må utvikles et
egnet behandlingstilbud til denne gruppen.

4.7.3 Bedre samordning av tjenester for 
pasienter med ”dobbeltdiagnose”
Pasienter med både rusproblemer og psykisk li-
delse øker i antall og er en stadig større utfor-
dring for psykisk helsevern. Tunge rusmiddel-
misbrukere har vanligvis både somatiske og psy-
kiske helseproblemer i tillegg. For å lykkes med
behandlingen, er det nødvendig å sikre at disse
pasientene får behandling for rusproblemene og
psykisk lidelse samtidig. Det er nødvendig med
bedre samordning/koordinering av ulike tjenes-
ter, der bruk av individuell plan og ansvarsgrup-
per kan være viktige virkemidler. Bedre kvalitet
på utredning og behandling av rusproblemer
innen psykisk helsevern er også viktige mål, som
må fastsettes bedre og kvalitetssikres. 

En gjennomgang av forskning på helsetjenes-
ter for tunge rusmiddelmisbrukere viser at det er
betydelige mangler i disse tjenestene 24. Rappor-
ten peker på den store utfordringen som ligger i
å bedre samordningen av tjenester på ulike ni-
våer. Rusreformen i 2004 har inkludert rusinsti-
tusjonene i helsetjenestene, og dette kan bidra til
en bedre samordning.

For å sikre et reelt lavterskeltilbud til barn og
unge med dobbeltdiagnose rus/psykiatri må de
få fritak for egenandel hos fastlege. 

4.7.4 Bedring av behandlingstilbud til 
fengselsinnsatte
I en norsk undersøkelse oppgav 24 % av alle
fengselsinnsatte at de fikk behandling for psy-
kiske plager. Dette er en langt større andel enn i
befolkningen for øvrig. Kvalitet og intensitet i
behandlingen er ikke kartlagt. 

Fengselspsykiatrien trenger oppjusteringer.
Som et minimum må tjenesten få sin prosentvise
andel av opptrappingsplanen for psykisk helse.
Innsatte med sikker eller mulig psykose blir for
lavt prioritert i sykehuspsykiatrien. Behandling
av atferdsavvik og personlighetsforstyrrelser er
ressurskrevende. Det finnes trolig et stort antall
innsatte med personlighetsforstyrrelser som det
er helt urealistisk å tilby psykiatrisk behandling
fordi det ikke finnes ressurser. 

Fengselsvesenet har en viktig oppgave i å fore-
bygge alvorlige sinnslidelser og kriser som utløses
av fengselsoppholdet. Enkelte fengsler har planer
om ressursenheter der spesielt disponerte inn-
satte får bedre oppfølging og forebyggende tiltak.
Svært mange tunge rusmiddelmisbrukere soner
straff for kriminelle handlinger, og man bør be-
nytte fengselsoppholdene til å etablere behand-
lingsopplegg som kan følges opp etter soningen.
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4.8 Den vanskelige, men nødvendige
forebyggingen

Legeforeningen ser positivt på at regjeringens
strategiplan for barn og unges psykiske helse har
en klar helsefremmende og forebyggende profil,
og at det legges vekt på å styrke barn og unges
egne ressurser og evner til selv å mestre livets ut-
fordringer 25. Planen understreker at alle arenaer
for barn og unge har et ansvar. Hvordan et lokal-
miljø utvikles med boliger, skolemiljø, samferd-
selsmønster, infrastruktur, kultur- og fritidssek-
tor, har innvirkning på den psykiske helsen til de
som skal vokse opp og leve i miljøet. 

Legeforeningen er enig i at de kommunale
hjelpetjenestene må mobiliseres så tidlig som mu-
lig i forhold til barn og unge i risikogrupper og
barn med minoritetsbakgrunn. Helsestasjons- og
skolehelsetjenesten, pedagogisk-psykologisk tje-
neste og andre aktuelle tjenester bør rette spesiell
oppmerksomhet mot grupper med særlige behov.
Det forebyggende arbeidet kan rettes mot å styrke
barn og unges evne til å mestre belastningene. 

Mange barn og unge med store belastninger

og dårlige oppvekstvilkår greier seg likevel bra.
Hvilke faktorer som bidrar til å oppveie de nega-
tive betingelsene, er blitt tema for utvikling av er-
faringsbasert kunnskap og forskning. Kunnska-
pen er foreløpig sparsom. Legeforeningen mener
at det må forskes mer på dette.

Legeforeningen har foreslått at det opprettes
kompetansesentre for helsefremmende og fore-
byggende arbeid, der forskning og fagutvikling
kan foregå i nært samarbeid mellom klinikere og
forskere 26. Det bør satses på forskning på de are-
naer der helsepersonell møter barn og unge. Det
er viktig å opprette en oppdatert kunnskapsbase
som sikrer informasjon om evaluerte og velfunge-
rende tiltak innefor det forebyggende og helse-
fremmende arbeid blant barn og unge.

Fagutvalget i Alment praktiserende lægers for-
ening har videre foreslått å opprette regionale
kompetansesentre for ungdomsmedisin for å
fremme samarbeid mellom helsepersonell som ar-
beider med ungdom 27. Sentrene tenkes bygd opp
omkring tre faglige kjerneområder: allmennmed-
isin, barne- og ungdomspsykiatri og pediatri. 
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5.1 Rett til utredning, diagnostisk 
vurdering og skriftlig behandlingsplan

Helsetjenestens oppgave er å utrede pasienten
grundig slik at pasienten, i samråd med behand-
leren, får et godt grunnlag for å velge behand-
ling som er i tråd med pasientens ønsker og be-
handlerens faglige vurderinger. Legeforeningen
mener at det er uakseptabelt at pasienter som
henvises fra fastlege til spesialisthelsetjenesten,
kan risikere mangelfullt tilpassede og unødig
langvarige behandlingsopplegg. Et minstekrav er
at en psykiater eller en psykologspesialist skal ha
ansvaret for utredning, diagnostisk vurdering og
utforming av behandlingsplanen. En psykiater
må ha ansvar for medisinsk utredning og vurde-
ring.

Legeforeningen mener at en diagnose ikke er
et mål i seg selv, og ser at ufaglig bruk av diag-
noser kan være stigmatiserende for pasienten.
Legeforeningen vil likevel fremheve at diagnos-
tisk vurdering er nødvendig og avgjørende for et
faglig tilpasset behandlingsopplegg. Diagnostisk
vurdering er en rettighet også for mennesker
med psykiske lidelser. 

En diagnostisk vurdering er nødvendig for å
finne ut hva pasienten feiler og eventuelt ikke
feiler, slik at pasienten kan få riktig behandling.
Pålitelig identifisering og klassifisering av lidelser
basert på diagnoser, har betydning for fagutvik-
lingen, for utveksling av erfaringer mellom fag-
folk og for forskning. Det er økende oppslut-
ning om å bruke internasjonale diagnosesyste-
mer.

I psykiatrien som medisinsk fagområde har
man et ”biopsykososialt perspektiv” både på ut-
redning og behandling. Dette perspektivet inne-
bærer at man søker å integrere hele spekteret av
forståelsesmåter fra nevrobiologi til samfunns-
forhold. Plager og lidelser forsøkes forstått ut fra
genetiske, biologiske, psykologiske, sosiale og
kulturelle faktorer.

Alle som henvises fra allmennlege til spesia-
listhelsetjeneste skal ha rett til utredning og
diagnostisk vurdering av spesialist

• Psykiater eller psykologspesialist skal ha 
ansvaret for utredning, diagnostisk vurde-
ring og behandlingsplan. Psykiater må ha 
ansvar for den medisinske vurderingen.

5.1.1 Nasjonale krav til utredning og 
diagnostikk i annenlinjetjenesten
Legeforeningen mener at det bør fastsettes na-
sjonale krav til utredning og diagnostikk av psy-
kiske lidelser i annenlinjetjenesten. Disse bør
også omfatte hvordan det skal dokumenteres at
utredning og diagnostikk er gjennomført. 

Slike nasjonale krav finnes ikke i dag. Helse-
tilsynets utredning Kompetansebehov i psykisk
helsevern gir en oversikt over ulike elementer
innen diagnostikk og utredning, men gir ikke
klare instrukser om hvem som bør gjøre hva og
hvordan 28. Nasjonale krav kan blant annet
bygge på International Guidelines for Diagnos-
tic Asessment (IGDA)29. I disse retningslinjene
fra World Psychiatric Association beskrives og
presiseres bredden i informasjonen som skal leg-
ges til grunn. Retningslinjene legger også vekt
på hvordan man skal utforme behandlingsplaner
som er forankret i utredning og diagnostisering.

En utredning for psykiske plager består av
flere komponenter: Kartlegging av sykehistorie,
vurdering av nåværende tilstand og supplerende
undersøkelser ved hjelp av medisinske og psyko-
logiske metoder. En god kartlegging av sykehis-
torie forutsetter solide kunnskaper om hvordan
ulike psykiske lidelser debuterer og utvikler seg,
slik at terapeuten vet hva han skal spørre om,
observere og lytte etter. 

En utredning skal føre fram til en diagnostisk
vurdering og en konklusjon. Diagnostikken er
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ikke fullstendig uten en differensialdiagnostisk
vurdering, det vil si at man også vurderer andre
tilstander med liknende symptombilde og ute-
lukker disse. En slik vurdering er viktig både for
å kunne gi riktig behandling, og for å ikke
overse en annen lidelse som krever annen type
behandling.

Kvaliteten på utredning og diagnostisering av-
henger av opplæringen som leger/psykiatere og
psykologer/psykologspesialister har fått i grunn-
og videreutdanningen. Nasjonale krav må derfor
utformes slik at de sikrer at psykiatere og psyko-
logspesialister følger kravene i yrkesutøvelsen.

Det er Legeforeningens syn at medisinsk spe-
sialistkompetanse er nødvendig ved utredning
og differensialdiagnostisk vurdering. Psykiateren
må ha ansvar for å sikre at slik utredning og vur-
dering blir gjennomført faglig forsvarlig.

5.1.2 Krav til innhold i behandlingsplanen
og oppfølging av denne
Utredning og diagnostisering må føre fram til
en behandlingsplan basert på oppdatert kunn-
skap om pasientens lidelse, hvilke behandlings-
tilbud som finnes og hvilken effekt disse har.
Planen bør være mest mulig konkret, slik at det
er mulig å vurdere om behandlingen blir
gjennomført etter planen, om den har forventet
effekt og om den bør justeres. Her svikter da-
gens praksis.

En behandlingsplan som beskriver behand-
lingen som spesialisthelsetjenesten yter, må
inngå som en del av pasientens individuelle
plan, slik at andre tjenesteytere blir kjent med
innholdet i behandlingen. Det bør utvikles na-
sjonale krav til slike behandlingsplaner.

Etter utredningen må det gis tilbakemelding
til fastlege eller annen henvisende instans, og det
må etableres rutiner for å evaluere behandlings-
opplegget etter ti konsultasjoner eller etter 3–6
måneder. Det må fastsettes kriterier for avslut-
ning av behandlingen, samt for hvordan infor-
masjon og kontakt overføres til fastlege eller an-

dre behandlere. Slike prosedyrer vil bidra til
bedre faglig kvalitet på tilbudet og at det blir
mer effektivt gjennomført. Helsetilsynets Hånd-
bok for drift av psykiatriske poliklinikker inneholder
en rekke råd og eksempler på gode prosedyrer 30.

Alle som henvises til spesialisthelse-
tjenesten skal få en skriftlig behandlings-
plan før behandlingen starter

• Det må etableres rutiner for evaluering av 
behandlingsopplegget etter fastsatte intervaller

• Det må fastsettes klare kriterier for avslut-
ning av behandlingen

5.1.3 Kunnskapsbasert behandling
På internasjonal basis utvikles det stadig bedre
kunnskapsbaserte retningslinjer for behandling
av psykiske lidelser. Det betyr at man både kan
og bør utvikle standardiserte behandlingsopp-
legg for psykiske lidelser. I dagens poliklinikker
er utformingen av behandlingstilbudet ofte ba-
sert på tilnærminger behandleren selv er opptatt
av, ofte med usikker basis i aksepterte retnings-
linjer for utredning og behandling. Dersom en
behandler velger å fravike slike retningslinjer,
bør det begrunnes skriftlig. Det er viktig å være
klar over at kunnskapsbaserte retningslinjer byg-
ger på undersøkelser på gruppenivå. Behandle-
ren må derfor vurdere om det er individuelle
forhold som gjør at man må fravike de generelle
retningslinjene.

For en rekke behandlingsmetoder foreligger
det ikke entydig dokumentert effekt, og man må
støtte seg til flertallsoppfatninger, såkalt konsen-
sus, om hva som er god klinisk praksis. At en
metode ikke er undersøkt godt nok, betyr ikke
at den ikke er effektiv. Fagmiljøene diskuterer
kontinuerlig om retningslinjer er veien å gå og
hvordan disse eventuelt skal brukes.
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5.1.4 Sikre behandlingsrelasjonen og den
gode samtale 
En god behandler må utvikle ferdigheter i hvor-
dan man skal bygge en god relasjon og få til et
godt samarbeid mellom behandler og pasient.
For å bli en god behandler kreves personlige
egenskaper og egnethet, veiledning og gode rol-
lemodeller. Møtet mellom pasient og lege må
være preget av dialog basert på pasientens rettig-
heter og legens plikter. At møtet mellom lege og
pasient i større grad enn tidligere preges av dia-
log, representerer en positiv utvikling. Det er
forståelig at stadig flere pasienter ønsker at deres
vurdering skal tas hensyn til, før de sammen be-
slutter hva som skal gjøres. 

God kommunikasjon med pasienten er viktig
for sikker diagnostisering og riktig behandling.
Møtet mellom pasient og lege handler like mye
om å gi livsmot og stimulere pasientens iboende
ressurser, som å se etter svikt. Det handler om at
legen møter pasienten med forståelse og respekt
for pasientens integritet, og anvender medisinsk
kunnskap tilpasset pasientens spesielle situasjon. 

5.2 Bemanning for å sikre faglig 
kvalitet

God tilgjengelighet til helsetjenester forutsetter
god nok bemanning med nødvendig kompe-
tanse, hensiktsmessig organisering og riktig pri-
oritering. I opptrappingsplanen er det ikke be-
regnet hva som er nødvendig bemanning basert
på faglige vurderinger. Dette kapitlet ser på be-
manning i lys av krav til faglig forsvarlig praksis.

5.2.1 Fastlegedekningen
God tilgjengelighet til allmennlegen forutsetter
god allmennlegedekning og hensiktsmessig or-
ganisering preget av gode rutiner for timebestil-
ling, riktig prioritering av pasientgrupper og ef-
fektiv bruk av legeressursene. Fastlegereformen
har ført til bedre allmennlegedekning på lands-
basis, men i kommuner med ubesatte hjemler er

det svært vanskelig for allmennlegene å tilby ak-
septabel ventetid. Fastlegedekningen bør økes i
utkantkommuner for å bedre tilgjengeligheten
slik at svake grupper kommer til hos legen. 

5.2.2 Legebemanning i psykisk helsevern
Legeforeningen mener at myndighetene bør
fastsette kriterier for hva som er faglig forsvarlig
legebemanning ved ulike typer basisenheter. Det
må opprettes flere legehjemler og settes i verk
tiltak innen utdanning og rekruttering for å
dekke behovet for legespesialister  ved psykia-
triske institusjoner.

Det er de distriktspsykiatriske sentrene
(DPS) som har lavest dekning av legespesialister.
Mangelen på leger viser seg ved at en svært stor
andel leger ved distriktspsykiatriske sentre har
oppdelte stillinger der de skal dekke behovet for
legetjenester ved flere enheter. De distriktspsyki-
atriske sentrene skal ha en sentral plass i be-
handlingstilbudet til mennesker med psykiske li-
delser. Dersom sentrene skal oppfylle målset-
tingen om å dekke det meste av behovet for
vurdering, utredning, diagnostisering, behand-
ling og veiledning i sitt opptaksområde, må
samlet antall psykiatere ved de distriktspsykia-
triske sentrene økes svært mye.

Antall årsverk for psykologspesialister/psyko-
loger i psykisk helsevern har økt med 40 % fra
1998–2002, fra 1 009 til 1 414. Antall årsverk
for psykiatere/leger har økt med 18 % i samme
tidsrom, fra 1 036 til 1 222. Det har altså vært
en vesentlig høyere vekst i antall psykologer enn
i antall leger, noe som skyldes god rekruttering
og opprettelse av stillinger for psykologer, og til-
svarende lav rekruttering og stram sentral sty-
ring ved tildeling av nye stillingshjemler for le-
ger. Det var mer enn dobbelt så mange psykolo-
ger (403) som leger (176) i privat praksis i 2002.
Det er fortsatt et stort udekket behov for psykia-
tere/leger, sett i lys av behovet for legetjenester.
Det er et stort udekket behov for psykiatere og
leger både vurdert i forhold til behovet for lege-
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tjenester og balanse mellom leger og psykologer
som fagressurser som utfyller hverandre.

Legeforeningen mener at behovet for psykia-
tere og andre leger i psykisk helsevern for voksne
bør defineres slik: Poliklinikker bemannes med
én fagpersonellstilling (lege, psykolog, psykia-
trisk sykepleier, sosionom, pedagog) per 3 000
innbyggere, derav en psykiater for hver tredje
fagstilling av annen type, og to psykiatere per
utdanningsstilling. Man har videre tatt utgangs-
punkt i det planlagte antall døgnplasser i dis-
triktspsykiatriske sentre og sykehus ved slutten
av perioden med Opptrappingsplan for psykisk
helse. Det er beregnet en psykiater og en assis-
tentlege per 12 døgnplasser i distriktspsykia-
triske sentre og per seks døgnplasser i sykehus.
Ved alle behandlingsenheter må det legges til
grunn at det skal være psykiater i full stilling. En
oppsplitting av psykiaterens arbeidstid slik at
den samme psykiateren må dekke flere enheter,
er ikke holdbart. 

Basert på kriterier og opplysninger om nåvæ-
rende antall psykiatere og leger i utdanning, har
Norsk psykiatrisk forening beregnet at det udek-
kede behovet for henholdsvis psykiatere/leger er
i størrelsesorden 300 innen psykisk helsevern for
voksne. Med dagens tempo for utdanning av
psykiatere, kan man regne med en netto tilvekst
på 10–20 psykiatere per år de nærmeste årene.
Det vil ta 15 år eller mer å dekke behovet for le-
ger innen psykisk helsevern for voksne.

Med bare vel 100 spesialister i barne- og ung-
domspsykiatri og et tilsvarende antall leger
under utdanning, er det udekkede behovet for
barne- og ungdomspsykiatere trolig enda større
enn i voksenpsykiatrien, relativt sett. Det er
imidlertid ikke gjort noen slike beregninger.

5.3 Kvalitet og kompetanse må økes 

Utvikling og evaluering av nye behandlingsfor-
mer, forskning på hvilke tiltak som virker, og
spredning av kunnskap og ferdigheter bidrar til

å øke kompetansen blant fagpersonell. 
Det er nødvendig å øke og sikre kompetan-

sen i hvordan man skal utrede og behandle psy-
kiske lidelser på alle nivå i helsetjenesten. Kom-
petansen er dessuten til dels ulikt geografisk for-
delt. Det er derfor særlig viktig å heve
kompetansen i svake ledd, det vil si der det er
mangel på spesialister og der det er små fagmil-
jøer med liten erfaringsutveksling og etterutdan-
ning.

Utdanning og forskning er lovpålagte oppga-
ver i spesialisthelsetjenesten. Både helseforetak
og den enkelte behandler har plikt til å bidra til
at kompetansen opprettholdes og videreutvikles
gjennom utdanning og forskning.

5.3.1 Økt brukermedvirkning som kompet-
ansehevende tiltak
Brukermedvirkning, det vil si at pasienten med-
virker aktivt i beslutninger som angår ham, er
viktig og helt nødvendig for å forbedre helsetje-
nestene. Pasienten har ofte et annet perspektiv
på problemet enn legen og andre behandlere. 

Samarbeid med brukere og pårørende og de-
res organisasjoner gir mer erfaring og kunnskap
om hvordan pasientene best kan trekkes inn
som de ressursene de er. Flere av organisasjo-
nene har satset mye på brukermedvirkning for å
heve kvaliteten på psykisk helsearbeid. Dette ar-
beidet må utvides kraftig.

5.3.2 Kvalitetsforbedringstiltak
Refleksjon over praksis er et viktig element i
kontinuerlig læring. Forbedring av praksis forut-
setter at man er i stand til å trekke alle med i en
tverrfaglig organisasjonsmessig utvikling. Forsk-
ning og fagutvikling i kliniske miljøer kan bidra
til at holdningen til å sikre kvaliteten på arbeidet
vedlikeholdes.

Legeforeningens kvalitetsforbedringsutvalg
og aktører innen forvaltningen, arbeider med
kvalitetsforbedring. For å samordne kunnskap
på dette feltet bør det etableres et kompetanse-

33



senter som leger og andre kan benytte seg av.
Kvalitetsutvalget for primærmedisin har satt i
gang et Internett-prosjekt der målet er å presen-
tere informasjon om kvalitetsforbedringsarbeid
på en nettside Her vil også kvalitetsarbeid innen
diagnostisering og behandling av psykiske li-
delser i allmennpraksis, gjøres tilgjengelig for all-
mennleger.

En metode for systematisk læring og forbe-
dring i praksis er ”gjennombruddsmetoden”.
Behandlerne får innsikt i system- og prosessfor-
ståelse ved å lære om de prosesser som utgjør ar-
beidet med pasientene. Dette settes sammen
med den fremste faglige kunnskap, slik at helse-
personell får forståelse av hva som er best mulig
behandling. Forbedringsarbeidet må ha en klar
lokal forankring, drevet frem av en ledelse som
forstår og kan motivere til et kontinuerlig forbe-
dringsarbeid.

5.3.3 Målrettet kompetanseheving
Legeforeningen mener at kompetanseheving må
være målrettet både for den enkelte enhet og for
den enkelte fagperson, og at kompetansehe-
vingen må følge en plan som er rettet mot de
oppgaver enheten eller fagpersonen skal ha. All-
mennlegens kompetanse innen diagnostikk og
behandling kan sikres gjennom økt prioritering
av kompetanse om psykiske lidelser i grunn-, vi-
dere- og etterutdanning. Opprettelsen av et
kompetansesenter for kvalitetsarbeid innen psy-
kiske lidelser og økt brukermedvirkning fra
mennesker med psykiske lidelser er andre tiltak.

I tillegg til kurs og praksis er deltakelse i vei-
ledningsgrupper i videreutdanningen og små-
grupper og praksisbesøk i etterutdanningen er
obligatorisk for allmennleger. Allmennleger kan
tilegne seg ny kunnskap gjennom gruppeakti-
viteter og kunnskapsbaserte program. Program
for praksisbesøk som involverer mange legekon-
torer, gir kunnskap om hvordan psykiske li-
delser behandles av andre allmennleger.

Både Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk

forening og Norsk psykiatrisk forening arrange-
rer serier med kurs som går over flere år. Kur-
sene brukes av mange, og holder deltakerne à
jour med utviklingen innen de viktigste områ-
dene i fagfeltet. 

En personlig læreplan basert på egne behov
og arbeidsoppgaver, kan være et godt hjelpemid-
del for å opprettholde og videreutvikle kompe-
tanse. Legeforeningen har laget en modell for
dette. Norsk psykiatrisk forening gjennomfører
et pilotprosjekt for en slik dokumenterbar etter-
utdanning for spesialister i psykiatri. Man setter
selv opp en plan for etterutdanning for ett år om
gangen og drøfter denne med en kollega (men-
tor) eller utdanningsutvalget ved institusjonen.
Gjennomføringen rapporteres og drøftes ved
slutten av året. Etterutdanningen skal inneholde
både deltakelse i kurs og deltakelse i en kollega-
gruppe minst én time hver annen uke.

Senter for psykososial rehabilitering ved
psykoser (SEPREP) driver en tverrfaglig utdan-
ning i behandling og oppfølging av personer
med alvorlige psykiske lidelser. Utdanningen er
rettet mot det lokale behandlernettverket. Opp-
legget består av toårige lokale utdanningspro-
gram for fagfolk både i psykisk helsevern og i
kommuner. En viktig forutsetning for kompet-
anseheving er at arbeidsgiver tilrettelegger for
dette med blant annet nødvendig permisjon
med lønn.

5.3.4 Forskning
Universiteter og høgskoler har en viktig plass i
psykiatrisk fagutvikling gjennom undervisning,
kunnskapsformidling og forskning rettet mot
klinisk praksis.

Norges forskningsråd har drevet flere forsk-
ningsprogram som har vært viktig for utvikling
av forskning i norsk psykiatri, og for forskerut-
danning og rekruttering til akademiske stil-
linger, for eksempel forskningsprogrammet for
mental helse. Et mindre program for helsetjenes-
teforskning har lagt vekt på prioritering av helse-
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tjenesteforskning om helsetjenester til mennesker
med psykiske lidelser. Legeforeningen mener at
slike program bør videreføres og utvides.

Mulighet for forskning for spesialister i kli-
niske stillinger, herunder spesialister i allmenn-
medisin, kan bidra til å utvikle undersøkelser
som er relevante for klinisk praksis, samt bidra
til rekruttering av forskere og øke behandleres
interesse for å bruke vitenskapelige artikler.

5.3.5 Samarbeid mellom forskning og 
klinisk praksis

Økt samarbeid mellom forskning og klinikk
kan bidra til at behandlere og forskere blir opp-
datert på hverandres felt og utvikler faglig dialog
og samarbeid. Behandlingsforskning og helsetje-
nesteforskning kan bidra til dokumentasjon og
evaluering av klinisk arbeid og økt kunnskap om
organisering og drift av helsetjenestene. 

Innen psykisk helsevern for barn og unge er
det opprettet regionsenter i hver helseregion
som har ansvar for forskning, fagutvikling og
kompetanseheving. Disse har en sentral rolle
både innen forskning og kompetanseutvikling.

Mange helseforetak har etablert egne forsk-
nings- og utviklingsenheter. Det er i hovedsak
helseforetakene som finansierer disse, men enhe-
tene kan søke ekstern finansiering av prosjekter. 

En utredning om hvordan forslag fra regio-
nale og nasjonale kompetansesentre blir brukt,
viser at bare en del av forslagene er blitt realisert.
Et dilemma man møter med en modell med
mange kompetansesentre, er at de ordinære tje-
nestene tappes for fagfolk. En annen modell
som er foreslått, er å bygge kompetansenettverk
der flere mindre grupper møtes regelmessig og
utvikler kompetanse. 

5.4 Krav til effektivitet og kvalitet 

Helsedepartementet har uttrykt misnøye med
effektiviteten ved psykiatriske poliklinikker. Le-
geforeningen deler Helsedepartementets syn på

at det er et potensial for å bedre effektiviteten
ved poliklinikkene, men poengterer at det må
avklares bedre hva som er den mest effektive res-
sursinnsatsen ved en psykiatrisk poliklinikk. Le-
geforeningen mener at måling av produktivitet
ved antall konsultasjoner alene, er et altfor av-
grenset mål for effektivitet. Det er dessuten vik-
tig å koble effektivitet til kvalitet for å gi en mer
varig effektiv utnyttelse av ressursene. Det er vi-
dere nødvendig å vurdere hvordan personellets
samlede kompetanse kan utnyttes bedre.

5.4.1 Effektivisering av poliklinikker 
Legeforeningen mener at psykiatriske poliklinik-
ker, både for barn og unge og for voksne, må bli
mer effektive samtidig som kvaliteten på utred-
ning og behandling må sikres. For å oppnå dette
må man øke andelen direkte pasientarbeid og
redusere andelen andre oppgaver, arbeide for en
mer differensiert bruk av ulike personalgrupper
og ta i bruk prosedyrer som bidrar til at arbeidet
blir utført mer effektivt.

SINTEF Unimed undersøkte våren 2002
hvor mye av personalets tid som gikk med til
ulike aktiviteter (se Hatling, Bjørngaard og Jo-
hansen). Behandlerne for barn og unge brukte
en firedel av tiden til direkte pasientkontakt, og
behandlerne for voksne brukte en tredel av tiden
til dette. Dette endret seg ikke fra 2000 til 2002,
men varierte mye mellom poliklinikkene. Ande-
len tid som gikk til indirekte pasientarbeid
(30 %) og samarbeidende instanser (9 %), var
uavhengig av hvor mye tid som gikk med til di-
rekte pasientkontakt. Andelen tid som gikk med
til direkte pasientkontakt og kompetanseheving
(17 %) varierer. Andelen pasientkontakt er høy-
est ved poliklinikker der man bruker minst tid
til kompetanseheving.

Legeforeningen mener det er bekymringsfullt
at så mye tid går med til annet enn direkte pasi-
entkontakt. Samtidig skal man ikke undervur-
dere at veiledning og pasientrettet informasjon
til primærhelsetjenesten kan være viktig for opti-

35



mal pasientbehandling. Behandlerne ved polikli-
nikkene brukte i gjennomsnitt en hel dag i uken
til kompetansefremmende arbeid. Psykiatere er
blant faggruppene som bruker mest tid på slike
tiltak, blant annet fordi de bruker en stor del av
arbeidstiden sin til å veilede andre personell-
grupper.

Det er for uklar arbeidsdeling mellom perso-
nellgruppene i psykiatriske poliklinikker. Bak-
grunnen er mangelen på spesialister som har
gjort det nødvendig å bruke det fagpersonell
man har hatt tilgjengelig. Når behandlere med
høyskoleutdanning gjør utredningsarbeid og ut-
fører terapi, må psykologspesialister og psykia-
tere bruke mer tid til å veiledning og kompetan-
sebygging. Psykiater og psykologspesialist må
primært sikre en god diagnostisk utredning og
en plan for behandlingen. Flere faggrupper kan
så delta i behandlingen. Tjenestene må organise-
res slik at de ulike faggruppers kompetanse opp-
leves som komplementære og ikke konkurre-
rende.

Legeforeningen vil arbeide for å øke 
tidsbruk til direkte pasientkontakt i 
psykiatriske poliklinikker

• En klarere arbeidsdeling mellom personell-
gruppene vil minke behovet for å gi faglig
veiledning, og må bygge på de ulike fag-
gruppers komplementære kompetanse

• Antall leger/psykiatere/psykologspesialister 
i de psykiatriske poliklinikkene må økes

5.4.2 Gjennombruddsprosjekt for å øke ef-
fektivitet og kvalitet i poliklinikkene
Legeforeningen mener det er viktig å koble ef-
fektivitet til kvalitet for å få en mer varig effektiv
utnyttelse av ressursene. For å stimulere til bedre
ressursutnyttelse må det utvikles klare kvalitets-
mål og effektivitetsmål som tjenesten kan evalu-
eres etter. 

Legeforeningen er i gang med et gjennom-
bruddsprosjekt med sikte på å øke effektivitet og
kvalitet ved psykiatriske poliklinikker. Psykia-
triske poliklinikker er en del av et helhetlig be-
handlingsnettverk, og forbedringer i poliklinik-
kene kan ikke skje uavhengig av at hele behand-
lingsnettverket fungerer godt.

Gjennombruddsprosjektet skal gjennomføres
høsten 2004 og vinteren 2005 i samarbeid med
andre profesjonsforeninger, brukerorganisasjo-
ner og Sosial- og helsedirektoratet. Prosjektet tar
sikte på å definere behov og måloppnåelse, in-
kludert tilgjengelighet og trygghet for pasient og
pårørende, samt sikre at etablerte krav til utred-
ning og diagnostikk blir fulgt og at behandling
blir gitt av kompetent personell. Også samhand-
ling mellom allmennlege og første- og annenlin-
jetjenesten er en del av prosjektet. 

Legeforeningen vil gjennom gjennom-
bruddprosjektsmetodikk arbeide for å 
utvikle klarere kvalitets- og effektivitets-
krav til psykiatriske poliklinikker 

• For å stimulere til bedre ressursutnyttelse 
må det utvikles klare kvalitetsmål og effektiv-
itetsmål som tjenesten kan evalueres etter.

• Måling av produktivitet ved antall konsulta-
sjoner alene er et altfor avgrenset effektiv-
itetsmål.
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5.5 Bedre finansieringsordninger som
fremmer god pasientbehandling

Finansieringsordninger er et viktig helsepolitisk
virkemiddel for å stimulere til bedre helsetjenes-
ter.

5.5.1 Finansiering av allmennlegene og
resten av primærhelsetjenesten
De fleste allmennleger er private næringsdri-
vende, og inntektene deres er basert på listetil-
skudd fra kommunen basert på listelengde, akti-
vitetsbasert oppgjør fra Rikstrygdeverket og
egenandeler fra pasienten. Dagens finansierings-
ordning favoriserer mange og korte konsultasjo-
ner. For å stimulere fastlegenes arbeid med men-
nesker med psykiske lidelser må finansierings-
ordningene endres slik at de i større grad gir
incentiver til behandlingsprogram som utred-
ning, diagnostisk vurdering og etablering av in-
dividuell plan for mennesker med psykiske li-
delser.

5.5.2 Finansieringsordninger for psykisk
helsevern
Regjeringen har lagt frem forslag til endringer av
finansieringsordninger for spesialisthelsetjenes-
ten31. Forslaget tilrår at det utvikles modeller for
pasientklassifikasjon og innsatsstyrt finansiering
også for psykisk helsevern. Det er satt av midler
i statsbudsjettet for 2004 til å sette i gang et slikt
utviklingsarbeid som antas å ta flere år.

Legeforeningen støtter dette forslaget, og me-
ner at det også for psykisk helsevern må utvikles
aktivitetsbaserte finansieringsordninger. Selv om
slike ordninger vil by på kompliserte utfor-
dringer, mener Legeforeningen at ordninger
med betaling for enkeltkonsultasjoner må erstat-
tes av ordninger med grunnlag i pasientklassifi-
sering, behandlingsprogrammer og behandlings-
forløp.

Innsatsstyrt finansiering ble innført for soma-
tiske sykehus i 1997, mens dag- og døgnavde-

linger i psykisk helsevern fortsatt har rammefi-
nanisering. Poliklinikker er delfinansiert
gjennom et element av aktivitetsbasert finansie-
ring i form av takster for henvisninger og kon-
sultasjoner, men dette utgjør bare en liten del av
den samlede finansieringen av psykisk helsevern. 

I NOU 2003: 1. Behovsbasert finansiering av
helsetjenesten pekes det på at innføring av aktivi-
tetsbasert finansiering i psykisk helsevern vil
stille store krav til målstyring, oppfølging og
kontroll for å sikre at helseforetak ikke vrir res-
sursbruken fra psykiatri til somatikk 32. Øremer-
kede midler i Opptrappingsplan for psykisk helse
har bidratt til å bremse en slik vridning. 

5.6 Vekt på holdninger og etikk: faglig-
het og verdighet

Legeforeningen vurderer det slik at helsetjenes-
ten ikke legger nok vekt på brukerperspektivet i
kontakt med pasienten. Både leger og andre fag-
folk opptrer for ofte som eksperter som vet best
og som ikke respekterer pasientens egne vurde-
ringer og valg. Dette er et viktig felt å arbeide vi-
dere med. 

Målet for de samlede tiltak som er foreslått i
denne statusrapporten er bedre psykisk helse for
pasienter og mindre belastning for deres pårø-
rende Vi har lagt vekt på at faglig kvalitet kan
forbedres, at vi kan ta i bruk kunnskap og erfa-
ring på en mer systematisk måte. Vi har også
lagt vekt på at pasienters integritet og behov for
medbestemmelse skal ivaretas, og at helsetjenes-
ten skal preges av verdighet: i sin prioritering, i
sin faglighet og i sitt møte med sykdom, lidelse
og menneskelige ressurser.
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