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FORKORTELSER

ACT/FACT – Assertive community treatment / Flexible assertive 
community treatment

BUP – barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker 

DPS – distriktspsykiatrisk senter

ECT – elektrostimulerende behandling (ElectroConvulsive Treatment)

EPJ – Elektronisk pasientjournal

HF – helseforetak

HOD – Helse- og omsorgsdepartementet

LIS – lege i spesialisering

Nbupf – Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

NFA – Norsk forening for allmennmedisin

Nfram – Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin

NHSP – Nasjonal helse- og sykehusplan

Norsam – Norsk forening for samfunnsmedisin

Npf – Norsk psykiatrisk forening

NPR – Norsk pasientregister

PHBU – psykisk helsevern for barn og unge i spesialisthelsetjenesten

PHV – psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten

PUT – psykiatrisk ungdomsteam

RHF – regionalt helseforetak

SSB – Statistisk sentralbyrå

TPH – tvungent psykisk helsevern

TSB – tverrfaglig spesialisert rusbehandling i spesialisthelsetjenesten
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Sammendrag

Psykiske lidelser og ruslidelser er vesentlige bidrags-
ytere til helsetap, de rammer ofte i ung alder og er 
forbundet med redusert livskvalitet, høy somatisk 
sykelighet og for tidlig død. De siste tiårene har det 
skjedd en dramatisk omlegging av psykisk helsevern 
(PHV). Antallet døgnplasser er mer enn halvert i 
løpet av 20 år, og pasienter med langvarige psykiske 
lidelser som tidligere var langtidsinnlagt i institu-
sjon, bor nå i egen bolig med oppfølging fra helse-
arbeidere i kommunen. Spesialisthelsetjenesten har 
langtidsoppfølging for de sykeste som er underlagt 
tvungen behandling eller dømt til behandling, mens 
kommunene har ansvaret for vedvarende praktisk, 
sosial og økonomisk oppfølging. Etter at rusbehand-
ling ble del av spesialisthelsetjenesten i 2004 som 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), har alle 
regionale helseforetak (RHF) i større eller mindre 
grad etablert egne behandlingsforløp for pasienter 
med alvorlig misbruk eller avhengighet av alko-
hol eller andre rusmidler. Til forskjell fra i PHV er 
behandlingstilbudene i TSB dominert av langtids 
døgnbehandling hos en rekke private aktører som 
er avtaleparter med RHF, men også de siste år rent 
kommersielle aktører med godkjenning fra Helfo for 
å tilby tjenester etter «fritt behandlingsvalg». 

I PHV er sykdomsbildene ofte heterogene, og for 
mange av tilstandene er det vanskelig å trekke gren-
sen mellom hva som kan regnes som del av normal 
variasjon, og hva som kan klassifiseres som sykdom. 
Såkalt komorbiditet, at samme person tilfredsstiller 
kriterier for flere psykiske lidelser på samme tid, er 
regel heller enn unntak. Dertil kommer en pågående 
diskurs innad i fagmiljøet om hvilken del av den 

bio-psyko-sosiale triaden man skal legge mest vekt 
på i forståelse og behandling av sykdommene. En 
klar trend er at psykiske plager i økende grad forstås 
som reaksjoner på livsbelastninger heller enn som 
rent biomedisinske sykdomskategorier med avklarte 
årsaksforhold, og dette har medført til dels sterk 
kritikk mot ensidig biologisk orientert forståelse og 
behandling av psykiske lidelser. 

Til tross for opptrappingsplanen for psykisk helse 
(1998-2008) og den pågående opptrappingsplanen 
for rusfeltet har pasientorganisasjoner, politikere, 
tilsynsmyndigheter og fagfolk pekt på vedvarende og 
alvorlige mangler ved dagens organisering av PHV 
og rusbehandling. Legeforeningens sentralstyre ved-
tok 20.3.2018 å etablere en ressursgruppe, bestående 
av representanter for de fem fagmedisinske forenin-
gene som i størst grad arbeider med psykiske lidel-
ser og rusproblematikk: Norsk psykiatrisk forening, 
Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening, 
Norsk forening for rus- og avhengighetsmedisin, 
Norsk forening for allmennmedisin og Norsk sam-
funnsmedisinsk forening. I sitt arbeid har ressurs-
gruppen identifisert fem områder hvor det er behov 
for at Legeforeningen bidrar med aktiv politikk for 
å endre organisering og praksis i helsetjenesten for 
pasienter med psykiske lidelser eller ruslidelser.  

1. Redusert og kvalitetssikret bruk av tvang
Omfanget av tvang i PHV vurderes å være for høyt 
og dårlig kvalitetssikret, og det er for stor variasjon 
i innrapportert bruk av tvang fra ulike helseforetak 
(HF). Tilsynsrapporter og medieoppslag har påvist 
ulovlig bruk av tvangsmidler overfor innlagte pasi-
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enter, og pasientorganisasjoner er sterkt negative til 
tvungen behandling med antipsykotika. Stortinget 
vedtok i 2017 en lovendring som gjør at kun pasien-
ter som vurderes å ikke være samtykkekompetente, 
eller som er til fare for eget liv eller andres liv eller 
helse, kan behandles med tvang i psykiatrien. Regje-
ringen har nedsatt et offentlig utvalg som skal gå 
gjennom og foreslå endringer i tvangslovgivning for 
hele helsesektoren. Norsk psykiatrisk forening har 
utarbeidet en strategirapport med oppsummering 
av feltet og anbefalinger for redusert og mer kvali-
tetssikret bruk av tvang i PHV. Blant anbefalingene 
er en felles lov for all bruk av tvang i helsetjenesten, 
slik at tvangstiltak overfor pasienter med psykiske 
lidelser skal ha samme lovgrunnlag som tvangstiltak 
overfor pasienter som grunnet somatisk sykdom, 
demens eller psykisk utviklingshemming ikke har 
samtykkekompetanse. 

Legeforeningen mener:
 ■ Riktig bruk av tvang er et ledelsesansvar.

 ■ Alle helsearbeidere må ha obligatorisk 
opplæring i riktig bruk av tvangstiltak.

 ■ All bruk av tvang må bli fortløpende evaluert 
slik at den enkelte avdeling kan lære og 
forbedre seg.

2. Bedre samhandling innen psykiatri og 
rusbehandling 
Fastleger har vansker med å få henvist pasienter til 
PHV, det er for stor variasjon i andel henvisninger 
som blir avvist, og det er for lite samarbeid om fel-
les pasienter på tvers av nivåene. I rusbehandling 

er det utfordrende å koordinere gjennomgående 
pasientforløp når de fleste av tilbudene er langtids 
døgnavdelinger, drevet av helkommersielle eller pri-
vate aktører, og som befinner seg på et geografisk 
helt annet sted enn der pasientene bor. 

Legeforeningen mener:
 ■ Henvisninger fra fastlege skal ikke avvises av 

spesialisthelsetjenesten uten at man gir konkrete 
råd om hvordan pasienten kan hjelpes videre i 
primærhelsetjenesten.

 ■ Prioriteringsveilederne for PHV og TSB bør 
revideres for å redusere variasjon i hvordan 
henvisninger vurderes, og for å sikre mer 
enhetlig forståelse av hvilke pasienter som skal 
behandles på hvilket nivå i helsetjenesten.

 ■ Alle overganger mellom omsorgsnivå må sikres 
gjennom forberedte utskrivninger, oppdaterte 
behandlingsplaner og avklarte ansvarsforhold 
for videre behandling.

3. Bedre organisering av psykiatri og 
rusbehandling 
Helsetjenester til pasienter med psykiske lidelser, 
ruslidelser eller en kombinasjon av disse er svært 
ulikt organisert i ulike kommuner og HF. Opp-
trappingsplanen for psykisk helse har gitt et løft for 
pasienter med milde og moderate psykiske plager, 
mens tilbudet til de alvorlig psykisk syke er blitt 
svekket. Oppvekst av lavterskeltilbud uten krav om 
prioritering eller henvisning medfører en fare for 
fragmentering av helsetjenesten, og fastlegen er for 
lite involvert. Nedbygging av sengekapasiteten går 
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særlig ut over tilbudet til pasienter med alvorlig og 
langvarig psykisk sykdom med periodevis behov for 
behandling i døgnavdeling over noe tid. Avtalespesi-
alister står for en firedel av all poliklinisk behandling 
i PHV for voksne, men de er for løst integrert i øvrig 
helsetjeneste. 

Legeforeningen mener: 
 ■ Tilbudet til pasienter med alvorlig psykisk 

lidelse må bedres ved å bevare tilstrekkelig 
døgnkapasitet og etablere tverrfaglige 
oppsøkende team med varig finansiering i alle 
HF.

 ■ Avtalespesialister er en del av den offentlige 
spesialisthelsetjenesten og bør ha rett og plikt 
til å prioritere henviste pasienter i tråd med 
forskrift og samarbeid om strukturert venteliste. 

 ■ For å skape bedre forutsigbarhet og mindre 
uønsket variasjon i tjenestetilbudet, bør det 
gjennomføres en nasjonal kartlegging av 
nødvendig og tilgjengelig fagkompetanse i 
PHV og TSB, som munner ut i normer for 
bemanning av tjenestene.

4. Legerollen innen psykiatri og rusbehandling 
er under press 
Flere ulike fagpersoner er involvert i behandlingen 
av pasienter med psykiske lidelser eller ruslidelser. 
Leger opplever mange steder å være for få til å gjøre 
en god nok jobb. Det er uheldig når en lege blir 
alene i et fagmiljø, særlig når man som eneste yrkes-
gruppe har ansvar for hele pasientens helse. Mange 
helseforetak melder om vansker med å rekruttere 
og beholde legespesialister i offentlig PHV, særlig 
i distriktet. Ved mangel på leger risikerer pasien-
tene å miste en kritisk og nødvendig kompetanse i 
behandlingsteamet.

Legeforeningen mener:
 ■ Legenes særlige kompetanse på helhetlig 

behandling må understøttes i PHV og TSB.

 ■ En reell satsning på bedre somatisk helse og økt 
livslengde blant pasienter med psykiske lidelser 
og ruslidelser innebærer økt rekruttering av 
leger i PHV og TSB.

 ■ Enheter i PHV og TSB må ha tilstrekkelig 
størrelse og bemanning til at legespesialistene 
kan utvikle seg faglig og delta i fagutvikling og 
forskning.

5. Tidlig innsats og behandling av 
rusproblematikk hos unge
Tverrfaglig spesialisert rusbehandling er i utgangs-
punktet innrettet mot voksne, og psykisk helsevern 
for barn og unge (PHBU) har mangelfull kompe-
tanse på håndtering av rusproblematikk. I dag er det 
i hovedsak skole, barnevern, politi og enkelte deler 
av kommunehelsetjenesten som fanger opp unge 
med et problematisk rusmiddelbruk. 

Legeforeningen mener:
 ■ Unge med risikofylt bruk av rusmidler 

må sikres effektiv behandling også i 
spesialisthelsetjenesten for å forebygge 
skjevutvikling og fare for frafall fra skole, 
sosiale arenaer og arbeidsliv og rekruttering til 
kriminalitet.

 ■ For å nå unge med begynnende rusproblemer 
bør TSB etablere egnede tilbud med vekt på 
ambulante tjenester.

 ■ Psykisk helsevern for barn og unge bør få tilført 
midler til kompetanseheving i oppdagelse og 
behandling av ruslidelser 
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Om ressursgruppen

Bakgrunn

I sykehustalen 16.1.18 varslet helse- og omsorgsmi-
nister Bent Høie at regjeringen en særlig satsning 
på psykisk helse og rusbehandling. Med henvisning 
til at pasienter med psykiske lidelser lever 15-20 år 
kortere enn befolkningen for øvrig hevdet Høie at 
«Den største utfordringen innen psykisk helsevern er at 
vi ikke klarer å levere gode nok og likeverdige tjenester. 
På flere områder må kvaliteten bli bedre, og det er for 
stor variasjon». Han nevnte konkret fire områder 
med behov for forbedring. 
1. Det er for stor variasjon i hvordan henvisninger 

vurderes ved distriktspsykiatriske sentre (DPS), 
og 30% avvises

2. Det er for høy bruk av tvang i PHV. Omfanget 
går ikke ned, og den geografiske variasjonen kan 
ikke forklares av ulikheter i forekomst

3. Det faglige innholdet i tjenestene varierer mellom 
og innenfor institusjoner

4. Det er for lite systematikk i utredning, behandling 
og oppfølging

For å følge opp regjeringens satsning innen rus og 
psykisk helse besluttet Legeforeningens sentralstyre 
20.3.2018 å nedsette en bredt sammensatt ressurs-
gruppe som skulle samle det faglige grunnlaget på 
feltet. Sentralstyret gav følgende mandat til ressurs-
gruppen:
1. Ressursgruppen skal identifisere områder innen 

fagfeltene rus og psykiatri hvor det er viktig at 
Legeforeningen bidrar med aktiv politikk. Arbei-
det skal omfatte tjenester på kommunalt nivå så 
vel som i spesialisthelsetjenesten. 

2. Arbeidet skal basere seg på tidligere og pågående 
arbeid innen disse fagområdene, og arbeid ved-
rørende samme tema i de ulike fagmedisinske 
foreningene skal koordineres.

3. Gruppen kan foreslå at det iverksettes arbeid på 
nye områder.

4. Arbeidet skal være faglig godt forankret og skal 
også ivareta eventuelle juridiske og etiske pro-
blemstillinger.

5. Resultatet av arbeidet skal forelegges Sentralstyret 
innen utgangen av 2018.

Sammensetning

Ressursgruppen for rus og psykiatri har vært ledet 
av bestått av representanter fra Norsk psykiatrisk 
forening (Npf ), Norsk barne- og ungdomspsykia-
trisk forening (Nbupf ), Norsk forening for rus- og 
avhengighetsmedisin (Nfram), Norsk forening for 
allmennmedisin (NFA), Norsk samfunnsmedisinsk 
forening (Norsam), samt leder av Rådet for legee-
tikk. Gruppen har hatt sekretariatsstøtte fra medi-
sinsk fagavdeling og samfunnspolitisk avdeling. 

Leder: Petter Andreas Ringen, spesialist i psykiatri 
ph.d., avdelingsoverlege ved Oslo universitetssyke-
hus, styremedlem Npf

Deltakere: Guri Spilhaug, spesialist i psykiatri og rus- 
og avhengighetsmedisin, leder for Nasjonal kompe-
tansetjeneste TSB og leder av Nfram. Geir Dunseth, 
fastlege i Holmestrand og leder for arbeidsgruppe 
for psykiatri i NFA. Ola Marstein, spesialist i psykia-
tri med privat avtalepraksis i Oslo og spesialrådgiver 
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i Npf. Geir Liang, overlege i psykisk helsevern for 
barn og unge (PHBU) i Nord Trøndelag og leder 
av Nbupf. Ingebjørg Fahre, overlege ved Oslo uni-
versitetssykehus og nestleder i Nbupf. Inger Marie 
Fosse, spesialist i psykiatri, rådgiver ved Fylkeslegen i 
Hordaland og styremedlem i Norsam. Svein Aarseth, 
fastlege i Oslo og leder av rådet for legeetikk.

Fra sekretariatet i Legeforeningen: Ragnar Nesvåg, 
spesialist i psykiatri ph.d og spesialrådgiver i medisinsk 
fagavdeling. Kari Schrøder Hansen, spesialist i kirurgi 
ph.d og fagsjef i medisinsk fagavdeling. Aslak Celius, 
avløst av Sverre Vigeland Lerum, cand polit ph.d og 
helsepolitisk rådgiver i samfunnspolitisk avdeling. 

Observatør: Jon Helle, spesialist i psykiatri, leder 
av Overlegeforeningen og medlem av Sentralstyret.

Ressursgruppen har hatt tre møter, 25.5.2018, 
31.10.2018 og 26.2.2019. 

En foreløpig rapport fra ressursgruppens arbeid ble 
forelagt Legeforeningens sentralstyre som 7.12.2018 
vedtok å sende den på bred høring i organisasjo-
nen. Endelig rapport ble godkjent av sentralstyret 
13.3.2019. 

Parallelle prosesser i og utenfor 
Legeforeningen
1. Pakkeforløp innen psykisk helse og rus startet 

opp 1.1.2019. Petter Andreas Ringen har sittet i 
arbeidsgruppe for anbefalinger om somatisk opp-
følging og levevaner.

2. Regjeringen vil i 2019 lansere en egen opptrap-
pingsplan for barn og unges psykiske helse.  Inge-
bjørg Fahre fra Nbupf og Ragnar Nesvåg deltok 
10.8.2018 i møte i Helse- og omsorgsdeparte-
mentet (HOD). Legeforeningen spilte inn behov 
for samordnende kommunal tjeneste for barn og 

unges psykiske helse slik det er for voksne, økt 
rekruttering av spesialister, og påpekte mangel 
på leger i PHBU, samt behov for økt prioritering 
av barn og unge med alvorlige psykiske lidelser.  

3. Ragnar Nesvåg har deltatt i rådgivende arbeids-
gruppe for å anbefale nye kvalitetsregistre innen 
psykisk helse og rus i regi av Senter for klinisk 
dokumentasjon og evaluering.  Rapporten med 
anbefalinger fra arbeidet ble nylig publisert1. 
Hittil er det etablert ett kvalitetsregister innen 
spiseforstyrrelser (Norspis) og ett for rusfel-
tet (KVARUS). Et nytt nasjonalt register for 
alderspsykiatri (KVALAP) er nært forestående. 
Det er også gode initiativ for å etablere kvalitets-
registre innen bruk av tvangsmidler, elektrosti-
mulerende behandling (ECT) og PHBU, samt 
et felles register for PHV for voksne. 

4. Høsten 2018 gav Legeforeningen  høringsinnspill 
til RHF-enes utkast til utviklingsplaner frem mot 
2035. For Helse Sør-Øst foreslås en 30% reduk-
sjon i døgnopphold i PHV for voksne, men en økt 
satsning på akuttmottak og ambulant virksomhet i 
TSB. Helse Nord foreslår en reduksjon i døgnopp-
hold på 21% i PHV for voksne og 33% for PHBU. 

5. Regjeringen vil høsten 2019 legge frem en ny 
nasjonal helse- og sykehusplan (NHSP) med vir-
ketid 2020-2023. Psykisk helse skal løftes som 
prioritert område i planen. Legeforeningen har 
utarbeidet en samlet innspillsrapport, og fore-
liggende rapport vil oversendes som særlig innspill 
for tema psykisk helse og rus.  

6. Rusreformutvalget ble oppnevnt i mars 2018 og 
skal levere sin rapport innen 31.12.2019. Utval-
get skal utrede og gi anbefalinger for hvordan 
personer som pågripes med brukerdoser av ille-
gale rusmidler kan tilbys helsehjelp i stedet for 
straff. Trine Funder Amundal, spesialist i rus- og 
avhengighetsmedisin, er medlem av utvalget. 
Legeforeningen vil gi sine innspill i høringsmøte 
i Tromsø 10.4.2019. 

1 Plan for prioriterte fagområder for utvikling av nye medisinske 
kvalitetsregistre. Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 
SKDE. https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/plan_nye_
kvalitetsregistre_-_final_.pdf 

https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/plan_nye_kvalitetsregistre_-_final_.pdf
https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/plan_nye_kvalitetsregistre_-_final_.pdf
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Om fagene psykiatri og rus- og 
avhengighetsmedisin

Faglig fundament

Psykiatri og rus- og avhengighetsmedisin er fagene 
som omhandler forståelse, forebygging og behand-
ling av hhv psykiske lidelser og ruslidelser. Da mange 
mennesker har samtidig psykisk lidelse og ruslidelse 
har fagene stort overlapp. Det er i dag stort sett kon-
sensus i begge fag om å legge en bio-psyko-sosial sys-
temforståelse og et humanistisk verdisyn til grunn i 
fagutøvelsen. Det er en aktuell dreining i fagene mot 
en mindre reduksjonistisk tilnærming der pasienters/
brukeres subjektive behov skal ha større betydning. 
Fagene utfordres på å involvere pasientenes egne 
ønsker for behandlingsmål, med generelt større 
fokus på tilfriskning («recovery») og fungeringsevne 
og mindre fokus på symptomdempning og formell 
diagnose. Denne dreiningen får konsekvenser for 
utformingen av tjenestene, med større vekt på tiltak i 
pasientenes nærmiljø, og mindre vekt på tradisjonell 
sykehusbehandling. Samtidig øker kunnskapen om 
sammenhengen mellom de psykososiale aspektene av 
lidelsene og de biologiske aspektene. Kunnskapen om 
overdødelighet av somatisk årsak i pasientgruppene 
har bl.a. ført til klarere standarder for monitorering 
og oppfølging av somatisk helse og levevaner i de 
nylig innførte pakkeforløpene. På det teoretiske pla-
net har multidisiplinær forskning ført til sterkere og 
mer detaljerte modeller for å forstå sammenhengen 
mellom psykiske plager og nevrobiologi. Slik inn-
sikt kan få økende klinisk betydning i årene som 
kommer, både for de diagnostiske systemene og for 
praktiske intervensjoner. Utfordringene i psykiatri 
og rus- og avhengighetsmedisin er prinsipielt de 
samme som for resten av medisinen; helsearbeiderne 

må med utgangspunkt i pasientens beskrivelse og 
symptomer og i felleskap med pasienten bestemme 
mål og metode for behandlingen. For en del pasi-
entgrupper er det i tillegg en utfordring at lidelsene 
i seg selv i perioder kan påvirke pasientenes evne til 
autonome vurderinger og beslutninger, slik at de i 
vekslende grad evner å ta gode valg for seg selv. Her 
er psykiatri og rus- og avhengighetsmedisin overre-
presentert, noe som skaper helt spesielle utfordringer 
for hjelperen, helsetjenesten og samfunnet.

Kvalitetsutfordringer

Til tross for omfattende forskningsinnsats over 
mange tiår er kunnskapsgrunnlaget fortsatt man-
gelfullt når det gjelder årsaker til psykiske lidelser og 
ruslidelser, samt effekt av ulike behandlingsformer. 
Et viktig premiss for å måle effekt er at man er enig 
om hva som skal måles. I mangel av omforente kva-
litetsindikatorer har man ofte endt opp med å måle 
det som kan måles, f.eks. hvor lang tid det tar før 
epikrisen er skrevet etter en behandlingskontakt eller 
hvor mange av pasientene som har fått registrert en 
diagnose under oppholdet. Ingen av dagens kvali-
tetsindikatorer måler egentlig effekt av behandling. 

God kvalitet bør måles langs tre akser; struktur, 
prosess og utfall. Eksempler på gode strukturmål er 
maler for utredning og behandlingsplan, og at det 
finnes gode måter å dokumentere og systematisere 
denne informasjonen på i elektronisk pasientjournal 
(EPJ). Gode prosessmål kan være logger for gjen-
nomført utredning, utarbeiding av behandlings-
plan og måling av behandlingseffekt. Utfallsmål 
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bør dekke både symptom- og funksjonsnivå, og det 
bør være egne mål for pasientens egen opplevelse av 
bedring, livskvalitet og tilfredshet med behandlin-
gen. Effektmål må være følsomme for endring, slik 
at man kan undersøke om behandlingen har vært 
virksom eller ikke. 
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Pasienter og ansatte i psykisk 
helsevern og rusbehandling

I Norge får hvert år omlag 5% av barn og unge og 
3,5% av voksne behandling i offentlig PHV, mens 
0,8% av den voksne befolkningen får behandling i 
TSB. Psykiske lidelser og ruslidelser oppstår vanlig-
vis før 40 års alder (se figur nedenfor), og det store 
flertallet av pasienter er under 70 år. 

Psykisk helsevern for voksne

Basert på tall fra Norsk pasientregister (NPR) 
for 2017 mottok 150 440 personer behandling i 

PHV for voksne (eksl. avtalespesialister)2. Kvinner 
utgjorde 60% av pasientene og over 85% var under 
60 år gamle. Blant alle døgnopphold var schizo-
freni og lignende psykoselidelser og affektiv lidelse 
de hyppigst registrerte hoveddiagnosene (25% for 
hver diagnosegruppe), fulgt av angstlidelser med 
17%, ruslidelser med 11% og personlighetsforstyr-
relser  med 9%. For polikliniske kontakter var affek-
tive lidelser og angstlidelser de to hyppigst brukte 
hoveddiagnosene med 24% hver, fulgt av schizofreni 

2 Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB). IS-2709. Årsrapport 2017. Helsedirektoratet 2018.  
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Figur1. Pasienter i det psykiske helsevernet og hos avtalespesialister etter kjønn og alder 2016. Kilde: Helsedirektoratet:  
SAMDATA analysenotat 03-2017

https://helsedirektoratet.no/Documents/Statistikk%20og%20analyse/Samdata/Filer%20til%20WEB_Dundas/2017%20Analysenotater/03-2017%20Pasienter%20og%20behandlingsaktivitet%20i%20psykisk%20helsevern%20voksne.pdf
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(16%), personlighetsforstyrrelser (8%) og atferdsfor-
styrrelser  med 4%,. 

I 2017 var det totalt 748 avtalespesialister innen PHV, 
hvorav 531 (71%) hadde 100% driftshjemmel3. 
Omlag en tredel av avtalespesialistene innen PHV er 
psykiatere, mens to tredeler er psykologer. Det er en 
opphopning av avtalespesialister i de store byene. De  
734 avtalespesialister som rapporterte aktivitetsdata til 
NPR, hadde totalt 51 994 pasienter i behandling, og 
de stod for 26% av alle polikliniske kontakter innen 
PHV på landsbasis. Blant 474 avtalespesialister (147 
psykiatere og 327 psykologer) med full driftshjemmel 
som rapporterte data til NPR, gikk i gjennomsnitt 86 
pasienter i behandling (92 hos psykiatere og 84 hos 
psykologer), og hver pasient hadde i gjennomsnitt 13 
konsultasjoner i løpet av ett år. De hyppigst brukte 
diagnosene var angstlidelser og depressiv episode. Pasi-
enter med schizofreni eller ruslidelser utgjorde mindre 
enn 1%  hver av kontaktene. 

3 Aktivitetsdata for avtalespesialister. IS-2710. Årsrapport 2017. 
Helsedirektoratet 2018. 

Utvikling i døgn- og poliklinisk behandling 
siste 20 år

I perioden 1998-2016 ble raten for oppholdsdøgn i 
PHV for voksne redusert med 54% (Figur 2). Kon-
sultasjonsraten ved poliklinikkene har i samme peri-
ode økt med 176%.

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

I 2017 ble 33 191 personer behandlet innen TSB4. 
Menn utgjorde 66% av pasientene, og 90% var mel-
lom 18 og 59 år gamle. For døgnopphold var alko-
holdiagnose vanligste hovedtilstand (40%), fulgt av 
problematisk bruk av opiater (26%), sentralstimule-
rende midler (inkl. amfetaminer, 8%) og cannabinoi-
der (7%), mens 8% av oppholdene var registrert med 
problematisk bruk av flere stoffer. For polikliniske kon-
takter var opiatdiagnose vanligste hovedtilstand (31%)  
fulgt av alkohol (18%), cannabinoider (7%) og sen-
tralstimulerende midler (4%), mens 5% av kontaktene 
var registrert med problematisk bruk av flere stoffer. 

4 Aktivitetsdata for psykisk helsevern for voksne og TSB. Årsrapport 2017. 
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Psykisk helsevern for barn og unge 

I 2017 ble 57 252 pasienter behandlet i PHBU5. 
Gutter utgjorde 53% av pasientene, og 95% hadde 
kun poliklinisk behandling. Blant gutter var det 
høyest andel henviste i barneskolealder, og vanlig 
henvisningsgrunn var mistanke om hyperkinetisk 
forstyrrelse (ADHD). Blant jenter var hovedvekt 
av pasienter henvist i ungdomsskolealder med mis-
tanke om depresjon eller angstlidelse. Gutter 7-12 
år og jenter 16-18 år stod for hhv 24% og 20% av 
pasientgruppen.

Kontakt med fastlege for psykiske 
lidelser
Ifølge tall fra Helsedirektoratets databaser for lege-
oppgjør i 2015 var 10% av alle menn og 15% av alle 
kvinner mellom 18 og 79 år i kontakt med fastlege 
eller legevakt for psykiske plager6. Her er ikke kon-
takt med psykolog eller andre kommunale lavterskel-
tilbud for psykiske plager regnet med. I en studie 
av snaut 70 000 forskrivninger av medikamenter i 
allmennpraksis i Møre og Romsdal i perioden 1988-
1989, var søvnløshet vanligste årsak (6,5% av for-
skrivninger), mens angstlidelse var angitt som årsak 
i 3,6% og depresjon i 2,7% av alle forskrivningene7.   

5 Aktivitetsdata psykisk helsevern for barn og unge 2017 
6 Psykisk helse i Norge. Folkehelseinstituttet 2018. 
7 Rokstad I, Straand J, Fugelli P. General practitioners’ drug prescribing 

practice and diagnoses for prescribing: The Møre & Romsdal Prescription 
Study. J Clin Epidemiol 1997;50:485-94.

Hvem er storforbrukere av psykiske 
helsetjenester
I 2016 var 18% av pasienter behandlet i offentlig 
PHV innlagt i døgnavdeling, mens 95% var poli-
kliniske pasienter8. Schizofreni, affektive lidelser 
og angstlidelser var hyppigste diagnoser både blant 
døgnpasienter og polikliniske pasienter, men forde-
lingen var ulik (se tabell under). Alvorlige psykiske 
lidelser som schizofreni og bipolar lidelse, med en 
utbredelse på 1-2% i befolkningen, står for rundt 
to tredeler av alle oppholdsdøgn og snaut halvpar-
ten av alle polikliniske kontakter i PHV for voksne. 
Legeforeningen har i en innspillsrapport fra 2015 
påpekt at tjenestetilbudet til de alvorlig psykisk syke 
er mangelfullt og må oppgraderes både i kommune- 
og spesialisthelsetjenesten9.

Ansatte i psykisk helsevern og 
rusbehandling
Basert på tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) fra 
2017 var det i PHV for voksne totalt 17 358 avtalte 
årsverk, hvorav 992 for spesialister i psykiatri, 807 
for andre leger, 2 123 for psykologer, 2 895 for 
sykepleiere og 3 363 for psykiatriske sykepleiere10. 
I PHBU var det totalt 4 150 avtalte årsverk, hvorav 
41 for spesialister i psykiatri (for voksne), 469 for 
andre leger (inkl. spesialister i barne- og ungdom-
spsykiatri), 1 191 for psykologer, 254 for sykepleiere 
og 193 for psykiatriske sykepleiere11. I TSB var det 
totalt 4 599 avtalte årsverk, hvorav 72 for spesialister 
i psykiatri, 182 for andre leger (inkl. spesialister i 

8 SAMDATA analysenotat 03-2017. Pasienter og behandlingsaktivitet i 
psykisk helsevern for voksne. 

9 Et fullverdig liv. Rus og psykisk helse – bedre hjelp til de sykeste. 
Legeforeningen 2015.

10 https://www.ssb.no/statbank/table/09551/ 
11 https://www.ssb.no/statbank/table/09550/ 

Tabell. Andel pasienter og behandlingskontakter fordelt på hoveddiagnose

Døgnpasienter Døgnopphold Polikliniske pasienter Polikliniske konsultasjoner

Schizofreni o.l. 21 % 37 % 9 % 18 %

Affektiv lidelse 27 % 26 % 31 % 28 %

Angstlidelser 20 % 13 % 32 % 28 %

Tall fra SAMDATA analysenotat 03-2017. Pasienter og behandlingsaktivitet i psykisk helsevern for voksne. 

https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Publikasjoner/Rapporter/Et-fullverdig-liv/
https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Publikasjoner/Rapporter/Et-fullverdig-liv/
https://www.ssb.no/statbank/table/09551/
https://www.ssb.no/statbank/table/09550/
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rus- og avhengighetsmedisin), 503 for psykologer, 
845 for sykepleiere, 378 for psykiatriske sykepleiere 
og 540 for sosionomer12. 

Ifølge tall fra medlemsregistret i Legeforeningen var 
det ved utgangen av 2018 totalt 1 024 spesialister 
i psykiatri og 320 leger i spesialisering (LIS) innen 
psykiatri ansatt ved norske sykehus. Tilsvarende tall 
for barne- og ungdomspsykiatri var 288 spesialister 
og 156 LIS, og for rus- og avhengighetsmedisin 66 
spesialister og 23 LIS. 

Utvikling i bemanning i psykisk helsevern for 
voksne siste 20 år

Korrigert for befolkningsvekst økte personellraten 
i PHV for voksne med 13% fra 1998-2008, mens 
den sank med 9% i perioden 2008-2015. Relativt 
antall ansatte var i 2015 på samme nivå som ved 
starten av opptrappingsplanen for psykisk helsevern 
i 1998 (se Figur 3)

12 https://www.ssb.no/statbank/table/09552/ 

Kommunale tjenester innen psykisk helsevern 
og rusbehandling

I 2016 var det totalt 2 873 årsverk rettet mot barn 
og unge og 11 063 rettet mot voksne innen psykisk 
helse- og rusarbeid i kommunene13. Ifølge Legefore-
ningens medlemsstatistikk var det ved utgangen av 
2016 totalt 5651 årsverk for leger i kommunehel-
setjenesten, hovedsakelig fastleger, men også leger 
ansatt i legevakt, på sykehjem, og kommuneoverle-
ger14. Det har vært en økning i årsverk innen kom-
munalt psykisk helsearbeid de siste årene grunnet 
ulike tilskuddsordninger, herunder for å ansette flere 
psykologer i kommunen, styrke skolehelsetjenesten 
og rusfeltet15. Den største gruppen som arbeider 
med barn og unge er høyskoleutdannede uten vide-
reutdanning i psykisk helse- eller rusarbeid (42,5%), 

13 Nøkkeltall for helse- og omsorgssektoren – IS 2712. Helsedirektoratet 
2017. 

14 https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Legestatistikk/
Yrkesaktive-leger-i-Norge/Stillingsgrupper/yrkesaktive-leger-70-ar-i-
norge-fordelt-pa-stilling-2016-3/ 

15 Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2017: Årsverk, kompetanse og 
innhold i tjenestene. SINTEF 2017
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https://www.ssb.no/statbank/table/09552/
https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Legestatistikk/Yrkesaktive-leger-i-Norge/Stillingsgrupper/yrkesaktive-leger-70-ar-i-norge-fordelt-pa-stilling-2016-3/
https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Legestatistikk/Yrkesaktive-leger-i-Norge/Stillingsgrupper/yrkesaktive-leger-70-ar-i-norge-fordelt-pa-stilling-2016-3/
https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Legestatistikk/Yrkesaktive-leger-i-Norge/Stillingsgrupper/yrkesaktive-leger-70-ar-i-norge-fordelt-pa-stilling-2016-3/
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og psykologer/psykologspesialister utgjør 10%. Over 
halvparten av årsverkene rettet mot voksne brukere 
utføres av ansatte med helse- og sosialfaglig utdan-
nelse fra høyskole. 

I tjenester rettet mot barn og unge er 47% av årsver-
kene knyttet til pasienter med milde og kortvarige 
lidelser, 33% til pasienter med kortvarige alvorlige 
eller langvarige milde/moderate lidelser, mens kun 
20% er knyttet til pasienter med alvorlige og lang-
varige/kroniske lidelser. I tjenester rettet mot voksne 
er 11% av årsverkene knyttet til pasienter med milde 
og kortvarige lidelser, 28% til pasienter med kort-
varig alvorlige/langvarig moderate lidelse, og 61% 
til pasienter med alvorlige og langvarige/kroniske 
lidelser. 

Ressursinnsats i psykisk helsevern og 
rusbehandling
Totale kostnader til PHV og TSB i 2016 utgjorde 
28,5 mrd kroner, en økning på vel 3% siden 201216. 
Kostnadsveksten gjaldt i særlig grad TSB der 
behandlingstilbudet i de offentlige helseforetakene 
(HF) er styrket i tillegg til at det er inngått avtaler 
om bruk av flere døgnplasser ved private, ideelle 
institusjoner. Kostnader til PHBU økte også noe 

16 Produktivitet, aktivitet og ressursinnsats i psykisk helsevern og 
TSB. Analysenotat 18/17. SAMDATA Spesialisthelsetjenesten. 
Helsedirektoratet 2017.

i samme periode, mens det i PHV for voksne var 
lavere ressursinnsats målt i faste kroner i 2016 enn 
i 2012. Pasientstatistikken for perioden 2012-2016 
viser en økning i antall behandlede pasienter i tje-
nester for voksne, mens antall behandlede pasienter 
i PHBU var tilnærmet uendret. 

Døgnkapasiteten i PHV for voksne er redusert 
med 11% fra 2012 til 2016, og behandlingsraten 
for innbyggere 18 år og eldre redusert fra 71 til 65 
pasienter i døgnbehandling per 10 000 innbyggere 
i alderskategorien. Nedbyggingen innebærer faktisk 
reduksjon i innleggelser og behandlede pasienter, 
men også redusert behandlingsomfang per pasient. 
Antall døgn per døgnpasient er redusert fra 41 til 36 
i perioden. Reduksjonen skyldes ikke færre innleg-
gelser per pasient, men at gjennomsnittlig oppholds-
tid er redusert fra 23 døgn i 2012 til 21 døgn i 2016. 
Redusert oppholdstid og lavere befolkningskorri-
gert rate for døgnbehandling kan fortolkes som et 
uttrykk for intensivert døgnbehandling og indikerer 
forhøyet terskel for innleggelse. Færre legges inn og 
døgnoppholdene avsluttes tidligere.  For 2016 viser 
aktivitets- og kostnadsrapporteringen fra HF-ene at 
65% av pasientbehandlingskostnadene i PHV og 
TSB var knyttet til døgnaktiviteten. 
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Fem prioriterte områder for 
Legeforeningen

1.  Redusert og kvalitetssikret bruk  
av tvang

Beskrivelse
I PHV og rusbehandling, som i andre deler av 
helsevesenet, er hovedregelen at pasienter må sam-
tykke før behandling kan gis. I noen tilfeller vil det 
imidlertid være nødvendig å gi behandling uten 
samtykke for å unngå alvorlig skade på pasienten 
selv eller andre, eller dersom pasienten på grunn av 
sin sykdom eller tilstand er ute av stand til å forstå 
konsekvensene av å avslå tilbud om behandling. I 
PHV reguleres tvungen behandling gjennom Lov 
om etablering og gjennomføring av psykisk helse-
vern (Psykisk helsevernloven) kapittel 3 og 4, mens 
tvungen rusbehandling hjemles i Helse- og omsorgs-
tjenestelovens §10.2-10.4. Også i somatisk helsetje-
neste og overfor psykisk utviklingshemmede er det 
lovhjemmel for å gi behandling på tvang dersom 
man vurderer at pasienten ikke er i stand til å sam-
tykke til behandlingen. 

I Norge er det mangelfulle data på hvor mange pasi-
enter som faktisk er underlagt tvungen behandling 
i PHV. Den siste nasjonale rapporten på området, 
som Helsedirektoratet publiserte i 2015, viste at det i 
2014 var om lag 5 600 pasienter som ble tvangsinn-
lagt til sammen 8 000 ganger17. Gitt at nærmere 200 
000 voksne personer er i kontakt med PHV i løpet 
av ett år, betyr det at tvang anvendes for om lag 3% 

17 Bruk av tvang i psykisk helsevern for voksne i 2014. IS-2452. 
Helsedirektoratet 2015. 

av pasientene. Tvangsinnleggelse og øvrige tvangs-
tiltak under innleggelse anvendes særlig overfor 
pasienter med schizofreni, bipolar lidelse i manisk 
fase, og kortvarige psykotiske lidelser. Schizofreni 
var hoveddiagnose for om lag 8% av alle pasienter 
behandlet i psykisk helsevern i 2014, men stod for 
46% av alle tvangsinnleggelsene og 62% av alle døgn 
innlagt under tvang. 

Utfordringer
Statistikk fra NPR har vist store variasjoner i bruk 
av tvang mellom ulike HF og geografiske områder. 
En rapport fra Statens helsetilsyn18 har trukket frem 
at mulige årsaker til variasjonen kan være ulikheter 
i befolkningssammensetning (flytting, alders- og 
kjønnssammensetning, urbaniseringsgrad) og syk-
domspanorama (opphopning av sosiale og helse-
messige problemer), variasjoner i sammensetning, 
oppgavefordeling og kapasitet i spesialisthelsetje-
nestene (tilgang på kompetanse og personalressur-
ser, behandlingsplasser, organisatoriske forhold og 
samarbeidsforhold) og forskjeller i utformingen av 
de kommunale tilbudene. Det konkluderes med 
at alle disse forholdene sannsynligvis virker inn, 
på ulike måter, men at det også er sannsynlig at 
noe av variasjonen må forklares med at det er ulike 
holdninger til bruk av tvang, og ulik forståelse og 
tolkning av regelverket på ulike nivåer i helsetje-
nesten. Nyhetsoppslag fra dagspressen har videre 
vist at tvangsmidler noen ganger brukes over lengre 

18 https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/publikasjoner/
rapporter2006/helsetilsynetrapport4_2006.pdf

https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/publikasjoner/rapporter2006/helsetilsynetrapport4_2006.pdf
https://www.helsetilsynet.no/globalassets/opplastinger/publikasjoner/rapporter2006/helsetilsynetrapport4_2006.pdf
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tid enn loven hjemler, og bruken er i mange tilfeller 
mangelfullt dokumentert19. Dertil kommer at bru-
ken av tvang før innleggelse, gjennom begjæring om 
tvungen undersøkelse av kommuneoverlege og fysisk 
pågripelse av politi og fremstilling for legeundersø-
kelse, i liten grad blir registrert og regulert. Bruk 
av tvang før innleggelse er lite systematisert, og det 
er mangler kvalitetssikring av vedtakskompetanse 
og praktiske prosedyrer. Det foreligger heller ingen 
formell klageadgang for pasienter som blir pågrepet 
og fremstilt for tvungen legeundersøkelse. 

Både myndigheter, brukerorganisasjoner og flere fag-
grupper i PHV har tatt til orde for en kritisk gjen-
nomgang av bruken av tvang slik at både omfanget 
og variasjonen mellom foretakene reduseres. Regje-
ringen har nedsatt et offentlig utvalg for å gå gjen-
nom tvangsbruk i helsesektoren, også i somatikk, 
pleiesektor og i rusbehandling, og et mulig resultat 
fra deres arbeid er en anbefaling om et felles sett 
med regler for tvungen behandling som skal gjelde 
i alle deler helsevesenet. I påvente av ny lovgivning 
er det avgjørende at PHV selv tar ansvar for hvor-
dan gjeldende regelverk praktiseres slik at bruken av 
tvang blir lavest mulig og best mulig kvalitetssikret. 
Av de faktorene som kan forklare variasjoner i bruk 
av tvang er variasjoner i behandlingstilbudet i spesi-
alisthelsetjeneste og kommunehelsetjenesten særlig 
naturlige faktorer å se nærmere på. Sentrale faktorer 
her vil være hvordan oppfølgingen av alvorlig psykisk 
syke pasienter er over tid, og tilgang på rask spesialist-
hjelp ved forverrelse, også utenom ordinær kontortid.  

Mulige løsninger
Norsk psykiatrisk forening har utarbeidet en strategi-
rapport20 med en rekke anbefalinger for hvordan man 
kan få redusert og kvalitetssikret bruken av tvang i 

19 https://www.vg.no/spesial/2016/tvangsprotokollene/ 
20 Strategi for reduksjon og kvalitetssikring av tvang innen det psykiske 

helsevern. Norsk psykiatrisk forening, Den norske legeforening, 2018. 
https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-psykiatrisk-forening/
Publikasjoner/

psykisk helsevern. Noen anbefalinger og synspunkt 
fra rapporten er tatt med blant punktene her: 

 ■ Riktig bruk av tvang er et ledelsesansvar, og alle 
helsearbeidere må ha obligatorisk opplæring i 
riktig bruk av tvangstiltak, med krav til felles 
gjennomgang etter tvangsmiddelbruk.

 ■ Er det brukt tvangsmidler bør man alltid i 
ettertid drøfte indikasjonen med 
en klinisk etisk rådgivningsgruppe.

 ■ Helsemyndighetene og de enkelte HF må 
etablere kvalitetssikrede registreringssystemer 
for tvangsbruk. 

 ■ Pasienter med alvorlig psykisk lidelse, og risiko 
for akutt forverrelse, må sikres tilgang til stabil 
og kvalifisert helsehjelp over tid, gjerne i form 
av tverrfaglige ambulante team.

 ■ Tilgang på rask spesialisert hjelp, 
både via kommunale tjenester og fra 
spesialisthelsetjenesten, må sikres gjennom hele 
døgnet. 

 ■ Funksjonelle kriseplaner, som ikke 
bare beskriver hva pasienten kan gjøre i 
krisesituasjoner men også har konkrete 
anbefalinger til akuttkjeden, må gjøres lettere 
tilgjengelig for relevante aktører, for eksempel 
legevakt.

 ■ Pasienter med alvorlig psykisk lidelse må sikres 
adekvat kommunalt botilbud, om nødvendig 
med tilsyn fra helsepersonell 

2.  Bedre samhandling innen psykiatri 
og rusbehandling

Beskrivelse
I en forskningsrapport fra SINTEF i 2014 om hvor-
dan helsetjenestene samarbeider om pasienter med 
psykiske lidelser konkluderes det i sammendraget 
med følgende: «Samarbeidsmodeller om mennesker 

https://www.vg.no/spesial/2016/tvangsprotokollene/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-psykiatrisk-forening/Publikasjoner/
https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-psykiatrisk-forening/Publikasjoner/
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med psykiske lidelser må utvikles lokalt, i tråd med 
samarbeidspartenes kompetanse, erfaring, personlige 
egenskaper og det eksisterende tjenestetilbudet. Likeverd 
mellom samarbeidsparter, løpende dialog, fleksibilitet, 
et inkluderende brukerperspektiv og gode rammer for 
fastlegenes deltakelse, ser ut til å være de viktigste stikk-
ordene for godt samarbeid.» 21

Som hovedregel er det leger som henviser pasienter 
til spesialisthelsetjenesten. Imidlertid er det åpnet 
for at enkelte andre faggrupper kan henvise til 
trygdefinansiert behandling i PHV og rusbehand-
ling. Fra 1.7.2015 er det åpnet for at psykologer 
ansatt i kommunen kan henvise til PHBU og PHV 
for voksne, og spesialisthelsetjenestelovens §3-12 
åpner for at kommunal helse- og omsorgstjeneste 
eller sosialtjeneste kan henvise til behandling i TSB. 
I sistnevnte tilfelle er det i et rundskriv anbefalt å 
samarbeide med lege om henvisningen. Innleggelse 
til tvungen behandling for livstruende rusmisbruk, 
eller for gravide rusmisbrukere, kan kun avgjøres av 
fylkesnemnda, hvor verken fastlege eller mottagende 
spesialisthelsetjeneste er representert. Ifølge folke-
trygdloven §5-7 og forskrift 24. juni 2014 nr. 859 
om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og 
behandling hos psykolog følger at barnevernsadmi-
nistrasjonens leder kan henvise til PHBU. 

Utfordringer
I en rapport fra Kunnskapssenteret (nå Folkehelsein-
stituttet) fra 2014 om fastlegers vurdering av DPS, 
som er basert på svar på et spørreskjema fra drøyt 
halvparten av landets fastleger, er det beskrevet stor 
variasjon mellom ulike HF22. Det er særlig skårer for 
faglig kompetanse og håndtering av henvisninger 
som varierer mye. 

21 Samarbeid mellom helsetjenestene for mennesker med psykiske lidelser. 
SINTEF rapport a26357. 2014 

22 Fastlegers vurdering av distriktspsykiatriske sentre. Resultater i 2014 og 
utvikling over tid. PasOpp rapport Nr 4-2014. Kunnskapssenteret 

I Riksrevisjonens rapport om henvisninger fra 2018 
fant man større sprik mellom fastlegers og sykehus-
legers vurdering av hvilke pasienter og problem-
stillinger som hører til hvilket nivå innen PHV og 
rusbehandling sammenlignet med andre medisin-
ske fagområder23. Funnene tyder på at det er uklart 
hvilke tilstander som faktisk gir rett til spesialisthel-
setjenester for denne pasientgruppen. 

Nyhetsoppslag de siste par årene har avdekket at hver 
tredje henviste pasient ikke får tilbud om behand-
ling ved DPS24 og at det er stor variasjon i hvordan 
henvisninger vurderes og håndteres25. Enkelte DPS 
avslår halvparten av henvisningene, mens andre til-
byr behandling til omtrent alle som henvises. Noe av 
årsaken til slik variasjon kan være ulik fortolkning av 
prioriteringsveilederen, men variasjon i bemanning 
og faglig kvalitet både i primær- og spesialisthel-
setjenesten spiller nok også en rolle. Kvaliteten på 
rettighetsvurdering til TSB varierer også i stor grad. 
Selv om henvisninger skal vurderes tverrfaglig, har 
langt fra alle vurderingsteam riktig sammensetning 
av fagkompetanse.

Det er åpenbart behov for å bedre samhandlings-
flatene mellom fastleger og HF for å sikre at pasi-
enter med psykiske plager og rusproblemer får rett 
behandling på rett sted til rett tid. Siden det er sprik 
mellom hvordan fastleger og sykehusleger vurderer 
hvilke pasienter som trenger behandling i spesia-
listhelsetjenesten, er det naturlig å revidere priori-
teringsveilederen på disse områdene. 

Noen eksempler på samarbeidsmodeller
Trondheim kommune har snaut 200 000 innbyg-
gere fordelt på 168 fastleger ved 37 fastlegekontor. 
Psykisk helsevern for voksne er organisert med to 
DPS (Nidaros og Tiller) som har delt byen mellom 

23 Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid med å sikre god 
henvisningspraksis fra fastlegene til spesialisthelsetjenesten. Dokument 
3:4 (2017-2018). 

24 Tusenvis avvises uten undersøkelse. Dagens Medisin 15.8.2017. 
25 Fagfolk uenige om 19 av 23 henvisninger. Dagens Medisin 28.1.2018. 
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seg. Tiller DPS har i tillegg ansvar for tre omlig-
gende kommuner. Fastlegelistene følger ikke samme 
inndeling, slik at de fleste legekontor forholder seg 
til begge DPS, som på sin side har funnet hver sin 
måte å organisere samhandling med fastlegene på.  

Ved Nidaros DPS er det etablert et eget team av 
psykiatere og psykologspesialister som sammen med 
en samhandlingskoordinator (psykiatrisk sykepleier) 
jevnlig drar ut til samarbeidende fastlegekontor for 
å diskutere aktuelle pasienter som skal henvises. 
Den faglige vurderingen av om pasienten har rett 
til nødvendig helsehjelp, og dermed får tilbud om 
behandling i spesialisthelsetjenesten, foregår i selve 
møtet med fastlegen. Erfaringen med denne model-
len er at fastlegene blir bedre kjent med spesialistene, 
og det blir en god arena for å diskutere alternative 
løsninger for pasienter som ikke skal tas inn i til 
behandling i DPS. 

Ved Tiller DPS er det etablert et tidlig avklarings-
team, bestående av psykiatere og psykologspesialis-
ter, som skal vurdere pasienter man er i tvil om vil ha 
rett på behandling i spesialisthelsetjenesten. Aktuelle 
pasienter tas inn til en eller flere vurderingssamtaler, 
og deretter avgjør man om det skal gis tilbud om 
videre behandling i DPS, eller om pasienten skal 
følges videre av fastlege og øvrig primærhelsetjeneste. 
I denne modellen er det ikke alltid direkte kontakt 
mellom fastlege og DPS, men det at pasientene tas 
inn og får en vurdering gjør at både pasient og fast-
lege opplever seg bedre ivaretatt enn om det kun ble 
sendt et avslagsbrev. 

En annen modell for god samhandling er at spesia-
listhelsetjenesten har fast «utekontor» i kommunen 
ved at en psykiater eller psykologspesialist er tilgjen-
gelig for å vurdere pasienter enten alene eller i samar-
beid med fastlege på dennes kontor. Denne model-
len prøves nå ut gjennom et forskningsprosjekt ved 
seks legekontor i Groruddalen, i regi av Akershus 

universitetssykehus26. Prosjektet er inspirert av den 
såkalte «collaborative mental health care model», 
som opprinnelig er utarbeidet av Nick Kates og 
medarbeidere i Canada27,28.  Grunntanken i model-
len er at pasienter skal oppnå optimal behandling 
på riktig nivå ved at helsepersonell fra primær- og 
spesialisthelsetjenesten samarbeider om behandlin-
gen på samme tid og sted, uten at pasienten må bli 
henvist fra den ene til den andre. 

God samhandling er ikke bare viktig ved henvisning 
og oppstart av behandling, men også underveis og 
ved avslutning av et behandlingsforløp i spesialist-
helsetjenesten. Informasjon om behandlingsplan, 
løpende medikamentendringer, plan for sykmelding 
og andre rehabiliteringstiltak må snarest viderefor-
midles til fastlege og andre relevante samarbeids-
partnere. Felles EPJ for kommune- og spesialist-
helsetjenesten, som er planlagt i Helse Midt, eller 
mulighet for elektroniske dialogmeldinger til fastlege 
og kommunehelsetjenestene, slik det praktiseres i 
Helse Vest, kan være gode metoder for essensiell 
informasjonsutveksling mellom ansvarlige behand-
lere ved overføring mellom ulike omsorgsnivå. I 
områder der slike verktøy ikke er tilgjengelige, vil 
en skriftlig individuell plan med oppdatert behand-
lings- og kriseplan som pasienten har med seg og 
legges ved epikrise til fastlege også være nyttig. 

Som beskrevet i rapporten fra SINTEF er det mange 
ulike måter å oppnå godt samarbeid om helsetje-
nester for pasienter med psykiske lidelser og/eller 
rusproblemer, og det er neppe slik at en løsning vil 
være den beste for alle. Det er imidlertid noen felles-
trekk som går igjen i beskrivelse av mulige løsninger: 
Personlig kontakt mellom helsearbeidere, geografisk 
nærhet, god kjennskap til de andre deler av tjenesten, 

26 https://forskningsprosjekter.ihelse.net/prosjekt/2016021 
27 Nick Kates et al. Improving collaboration between primary care and 

mental health services. World J Biol Psychiatry 2018.  https://doi.org/10.1
080/15622975.2018.1471218

28 Nick Kates. Mental health and primary care: Contributing to mental health 
system transformation in Canada. Can J Community Mental Health 2017; 
36(4).:33-67. http://www.cjcmh.com/doi/pdf/10.7870/cjcmh-2017-033

https://forskningsprosjekter.ihelse.net/prosjekt/2016021
https://doi.org/10.1080/15622975.2018.1471218
https://doi.org/10.1080/15622975.2018.1471218
http://www.cjcmh.com/doi/pdf/10.7870/cjcmh-2017-033
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respekt og forståelse for hverandres kunnskap og 
arbeidssituasjon, enkle måter å kommunisere på, og 
etablering av en kultur der man har felles ansvar for 
pasientene og derved unngår kasteballproblematikk. 
Helsemyndighetene må videre legge gode rammer for 
at samhandling både blir prioritert og belønnet. Det 
må ikke være slik at HF eller fastlegen taper penger 
på å delta på samarbeidsmøter rundt felles pasienter. 
Innføring av pakkeforløp for psykiatri og rus har et 
klart mål om å bedre dialog mellom spesialisthelsetje-
nesten og fastlegen underveis i behandlingsforløpene. 
Pakkeforløpene kan bidra til lavere avslagsprosent og 
bedre samhandlingen, men det gjenstår å se hvordan 
dette vil praktiseres.

Mulige løsninger
 ■ Henvisninger fra fastleger skal ikke avslås 

av spesialisthelsetjenesten uten at det gis 
tilbakemelding med konkrete råd om hvordan 
pasienten kan hjelpes videre. Dersom det er 
tvil om pasienten har rett på utredning og 
behandling i spesialisthelsetjenesten, bør erfarne 
spesialister gjøre en førstegangsvurdering for å 
avgjøre riktig omsorgsnivå.

 ■ Prioriteringsveilederne for PHV og TSB bør 
revideres for å redusere variasjon i hvordan 
henvisninger vurderes, og for å sikre mer 
enhetlig forståelse av hvilke pasienter som skal 
behandles på hvilket nivå i helsetjenesten.

 ■ Det bør legges til rette for at fastleger og 
spesialister fra PHV eller TSB har jevnlige 
møteplasser for å diskutere konkrete 
pasienter som enten er i behandling i 
spesialisthelsetjenesten eller som fastlegen 
vurderer å henvise.

 ■ Fastleger må ha lett tilgang på å diskutere 
oppfølgingen av konkrete pasienter med 
spesialist.

 ■ Henvendelser om akuttvurdering innen rus 
og psykiatri bør foregå som lege-til-lege/

spesialist kontakt, på lik linje med vurderinger i 
somatiske avdelinger.

 ■ Leger i spesialisering innen allmennmedisin 
og psykiatri bør bli kjent med 
kompetanse og rammer for fagutøvelse i 
tilgrensende spesialiteter, for eksempel ved 
hospiteringsordning.  

3.  Bedre organisering av psykiatri og 
rusbehandling

Beskrivelse
Sentrale mål for den gjeldende nasjonale helse- og 
sykehusplan (NHSP)29 var å styrke pasienten, pri-
oritere tilbud innen PHV og rusbehandling, for-
nye, forenkle og forbedre helsetjenesten, sørge for 
nok helsepersonell med riktig kompetanse, oppnå 
bedre kvalitet og pasientsikkerhet, sikre bedre opp-
gavedeling og samarbeid mellom sykehus, og styrke 
de akuttmedisinske tjenestene utenfor sykehus. Pla-
nen la også føringer for at fremtidens sykehus i størst 
mulig grad bør samlokalisere somatikk, PHV og 
TSB slik at pasientene kan få et helhetlig tilbud på 
samme sted. Gjennom føringer i statsbudsjettet og 
oppdragsdokumentene til RHF-ene har regjeringen 
videreført «den gylne regel» som innebærer at vek-
sten innen PHV og TSB hver for seg skal være høy-
ere enn for somatikk, målt på regionnivå. Regelen 
skal måles i kostnader, ventetid, aktivitet og årsverk. 
Nylige oppdragsdokument har omtalt følgende mål: 
Å redusere unødvendig venting og variasjon, priori-
tere PHV og rusbehandling, sikre somatiske helsetje-
nester til pasienter i TSB og PHV, bedre kvalitet og 
pasientsikkerhet, og oppdage pasienter i somatiske 
avdelinger som trenger behandling i TSB. 

Helseforetakene (nivå 1) organiserer sin virksom-
het innenfor alle fagfelt etter en hierarkisk struktur: 

29 Meld. St. 11 (2015-2016): Nasjonal helse- og sykehusplan 
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Klinikker/divisjoner på nivå 2, avdelinger på nivå 3, 
seksjoner på nivå 4 og enheter på nivå 5. Fagfeltene 
PHV for voksne og PHBU samt TSB forutsettes 
organisert innenfor samme struktur med sine poli-
kliniske avdelinger og døgnavdelinger. Det er tre 
atskilte fagområder innenfor spesialisthelsetjenesten: 
Somatikk, PHV og TSB. Dagens organisering på 
nivå 2 er at somatiske avdelinger som regel er orga-
nisert i flere somatiske klinikker eller divisjoner, for 
eksempel kvinneklinikken og kirurgisk divisjon, 
mens PHV og TSB ofte er samlet i en felles kli-
nikk eller divisjon. På nivå 3 i somatikken er det 
avdelinger for spesifikke fagområder av den aktuelle 
spesialitet, både poliklinikk og døgn (for eksempel 
avdeling for lungemedisin, poliklinikk og døgn). På 
nivå 3 i PHV og TSB er avdelingene delt inn etter 
type organisering (poliklinikk eller døgnavdeling). 
For TSB er det mange eksempler der poliklinikk er 
organisert og ofte samlokalisert med et DPS, mens 
døgnavdelingen er organisert i egen avdeling. 

Psykisk helsevern for voksne
I NHSP står det at innen PHV skal DPS og barne- 
og ungdomspsykiatriske enheter prioriteres, og DPS 
skal være hjørnesteinen i PHV for voksne. Syke-
husene skal ha viktige oppgaver som sikkerhetspsy-
kiatri, lukkede akuttavdelinger og enkelte spesial-
funksjoner, som for eksempel tilbud ved alvorlige 
og livstruende spiseforstyrrelser, spesialiserte team og 
eventuelt avdelinger for alderspsykiatri og behand-
ling av personlighetsforstyrrelser. 

Psykisk helsevern for barn og unge
Innen PHBU behandles over 90% av pasientene 
kun poliklinisk. Det har vært et politisk mål å ha 
BUP-er geografisk spredt i landet, og det har med-
ført at mange enheter er små med betydelige vansker 
med å rekruttere og beholde spesialister. Innenfor 
PHBU er det en trend hvor det satses mer på og 
brukes store ressurser til å ruste opp døgnavdelinger 
og også ambulante tjenester i stedet for å gjøre poli-
klinikkene mer robuste. 

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Alle HF har en eller flere enheter som tilbyr døg-
ninnleggelse for avrusning og en eller flere døgnen-
heter for utredning og behandling. Helseforetakene 
skal sikre akuttplasser for ruspasienter, og mange 
steder er disse plassert i psykiatrisk akuttmottak og 
ikke betjent av personell med kompetanse i rus- og 
avhengighetsmedisin. Det anbefalte er å organisere 
akuttplassene i avrusningsenhetene, og dette forut-
setter vaktordning for leger. På tross av øket døgn-
kapasitet de senere årene kan det fremdeles være 
vanskelig å få institusjonsplass for pasienter med 
omfattende tilleggsproblematikk - det være seg psy-
kisk lidelse, somatisk sykdom, atferdsproblematikk 
eller funksjonshemninger. Svært få av de private 
tjenesteytere har et tilbud til disse pasientgruppene 
og de kan avvise slike pasienter med begrunnelse at 
de faller utenfor målgruppen eller er for krevende 
å utrede og behandle. Mange av disse pasientene 
står i virkeligheten uten et tilbud i spesialisthelsetje-
nesten og forblir kommunalt ansvar dersom HF-et 
ikke har et eget behandlingstilbud. Alle HF har TSB 
i poliklinikk, som oftest som del av et DPS, men 
noen har selvstendige ruspoliklinikker med tverrfag-
lig bemanning. Det er HF-ene som har ansvar for 
legemiddelassistert behandling, oftest i tilknytning 
til poliklinikk. Det er ikke uvanlig at ruspoliklinikk 
er lokalisert og organisert innenfor DPS-strukturen, 
og dermed organisatorisk hørende til PHV, mens 
døgnavdelinger i TSB oftest er samlet i en egen TSB 
avdeling. Organisering av døgn og poliklinikk i to 
ulike avdelinger kan skape utfordring for pasientflyt, 
overganger og samhandling i et pasientforløp og 
vanskeliggjøre oversikt over pasientgruppen gjen-
nom rapportering og statistikk. Organisering på nivå 
3 i HF-ene og sammen med PHV kan også bidra 
til at fagfeltet TSB blir lite synlig i HF-strukturen 
og gjøre det vanskelig for pasienter, pårørende og 
samarbeidspartnere å få oversikt over HF-ets samlede 
tilbud innenfor TSB. 
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Avtalespesialistens rolle
Avtalespesialister representerer en gruppe psykiatere og 
psykologer med lang erfaring fra klinisk arbeid i PHV. 
De er organisert for å arbeide mest mulig med direkte 
pasientkontakt og kan tilby kontinuitet i behandling 
utover det DPS kan tilby, særlig i de store byene. 

Pasientgrupper som særlig egner seg for langtids opp-
følging hos avtalespesialist er mennesker med bipolar 
lidelse og tilbakevendende depresjoner. Innledning 
av ADHD-behandling med og uten medikamenter 
er en annen type oppgave som passer godt i den per-
sonlige relasjonen mellom pasient, (og pårørende), 
fastlege og spesialist som vi ønsker å fremme, men 
som DPS og BUP har vanskeligheter med å etablere. 
Psykiske plager ved livskriser, angstlidelser og depres-
sive episoder er også tilstander som avtalespesialister 
har bedre rammer for enn leger i DPS.

Ifølge rammeavtalen med RHF-ene skal avtale-
spesialister inngå samarbeidsavtaler med lokale 
HF. Det jobbes fortsatt med å inngå slike avtaler 
i flere regioner. Avtalespesialister og HF betraktes 
som likeverdige parter og det legges vekt på etable-
ring av et godt faglig samarbeid og hensiktsmessig 
organisering og fordeling av oppgaver i det samlede 
behandlingstilbudet. Det er også blitt mer vanlig at 
avtalespesialister jobber tett sammen med fastleger 
og andre spesialister på felles klinikker. 

Rettighetsvurdering i avtalepraksis vil være et sats-
ningsområde i de kommende årene. Dette vil sikre 
at pasienter som avtalespesialister har vurdert til å 
ha rett på utredning og eller behandling, får denne 
rettigheten på lik linje med pasienter vurdert av spe-
sialister i HF-ene. Det settes nå i gang piloter i alle 
helseregionene ut fra tre forskjellige modeller. Det 
er store regionale forskjeller i antall avtalespesialister 
og øvrig organisering av helsetjenesten, og det er 
viktig at de ulike modellene blir prøvd ut på best 
mulig måte før man konkluderer om hvilken modell 
som er mest egnet i PHV. En viktig forutsetning 

for at slike modeller skal fungere er IKT-løsninger 
som sikrer muligheten for god samhandling mellom 
avtalespesialister, fastleger og HF. 

Fastlegens rolle i behandling av psykisk lidelse 
og ruslidelse
Fastlegen er ansvarlig for alle allmennlegeoppga-
ver for sine pasienter innenfor ordinær kontortid. 
Sentrale oppgaver er diagnostisering og behandling 
av somatisk og psykisk sykdom. Fastleger har stor 
kompetanse i behandling av psykisk lidelse, og gir 
ofte en fullverdig behandling av disse. Mange fast-
leger har tilleggsutdannelse i kognitiv terapi, eller 
sykehustjeneste i PHV som ledd i sin spesialistut-
danning. Denne kompetansen bør fremheves når 
man skal definere fastlegens rolle i behandlingen av 
psykiske lidelser og ruslidelser.  

Diagnostiske kriterier for psykiske lidelser beskriver 
pasientens opplevelse og funksjonsnivå, men de sier 
lite om hvorfor noen blir syke. Bakgrunnen er ikke 
sjelden et samspill mellom biologiske, psykologiske 
og sosiale forhold. Undersøkelser av pasienter som 
behandles ved psykiatriske poliklinikker har vist at 
inntil 10% hadde somatisk lidelse, som f.eks. cøliaki, 
diabetes eller stoffskiftesykdom, som årsak til sine 
psykiske plager. Det vil si at det psykiske sympto-
met som lå til grunn for henvisningen forsvant da 
den somatiske lidelsen ble korrigert. Dette sier noe 
om viktigheten av å tenke somatikk også der hvor 
psykiske symptomer presenteres som pasientens 
hovedproblem. Dersom terskelen for å diagnostisere 
og behandle psykisk lidelse blir lavere, f.eks. ved lav-
terskeltilbud som kommunepsykologer eller lettere 
tilgang til psykologer med eller uten avtalepraksis, er 
det av stor viktighet at pasienter som diagnostiseres 
og behandles her også sikres en grundig somatisk 
vurdering. Så lenge det er en etablert oppfatning 
at psykiske symptomer skyldes psykisk lidelse, og 
pasienter selv kan velge om de oppsøker psykolog, 
annen terapeut eller fastlege ved slike plager, er det 
en betydelig risiko for at mange behandles med 
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psykoterapeutisk tilnærming for symptomer som 
egentlig har sin bakgrunn i somatisk sykdom, og 
bør behandles deretter. Dette er også viktig i den 
yngste aldersgruppen. Her er det en utvikling hvor 
mange aktører «bestiller» en henvisning på bakgrunn 
av symptomer som observeres hos barnet, og hvor 
fastlegen i liten grad er trukket med i vurderingen. 

Fastlegen er i en sentral posisjon for å oppdage rus-
problematikk hos sine pasienter. Dette er naturlig i 
tilknytning til somatiske sykdommer som er assosi-
ert med bruk av rusmidler, men det kan også dreie 
seg om enkle spørsmål knyttet til sykmeldinger for 
eksempel og i sammenheng med forskrivning av 
vanedannende medikamenter. 

Pakkeforløp for psykisk helse og rus som nå innfø-
res, vektlegger ivaretakelse av somatisk helse som en 
sentral del av behandlingen for alle pasienter med 
psykisk lidelse eller ruslidelse. Det beskrives videre 
at alle pasienter som henvises bør ha vært vurdert 
av fastlege. Dette er nettopp for å ivareta somatisk 
utredning og differensialdiagnostisk vurdering. Det 
er derfor naturlig at fastlege har en sentral plass i 
vurdering og diagnostisering av all sykdom, enten 
symptomet presenteres som psykisk eller somatisk. 

Behandlingsbehovet ved psykiske lidelser er økende, 
og befolkningen vil ikke kunne gis et tilstrekkelig 
behandlingsbehov uten at man evner å utnytte den 
kapasiteten alle terapeuter samlet står for. Men det er 
bekymringsfullt med en utvikling der psykisk lidelse 
og ruslidelse sees på som noe vesensforskjellig fra 
annen sykdom, og hvor det brer seg en oppfatning 
av at man ved psykisk lidelse primært bør oppsøke 
psykolog eller annen behandler for diagnostikk og 
behandling og hvor ruslidelser blir oversett eller 
bagatellisert. En slik utvikling vil svekke kvalitet i 
behandling, da man ikke kan ta hensyn til helhets-
bildet. Fastlegen må derfor alltid sikres en naturlig 
plass både i utredningsfasen, for å sikre differensi-
aldiagnostikk, og i behandlingsfasen, for å ivareta 

somatisk helse som årsak, kompliserende faktor eller 
konsekvens av den psykiske lidelsen. 

Et vesentlig hinder for behandling av unge med psy-
kiske lidelser eller ruslidelser hos fastlege er  gjel-
dende regelverk for egenandeler, der grensen for fri-
tak er 16 år hos fastlege og 18, 23 eller 30 år i PHBU 
og TSB. Dette kan gi en uheldig vridningseffekt 
der unge pasienter foretrekker behandlingskontakt 
i spesialisthelsetjenesten av økonomiske grunner. 
Ungdommer som velger å oppsøke kostnadsfrie lav-
terskeltilbud i kommunen i stedet for fastlegen kan 
gå glipp av nødvendig somatisk oppfølging. 

Fastleger rapporterer om økt arbeidsbelastning som 
følge av lav legedekning i PHV. Fastlegene bes om å 
følge opp blodprøver, skrive sykmelding og forskrive 
medikamenter som del av behandling som ellers gis 
i PHV. Når oppgavefordelingen mellom fastlege og 
spesialisthelsetjenesten skyldes legemangel, kommer 
kvalitet, praktiske løsninger for pasientene og sam-
funnskostnadene i andre rekke. 

Fastleger opplever å være for lite involvert i behand-
lingen av pasienter som mottar tilbud hos psykolog 
eller andre kommunale lavterskeltilbudn. Slike ord-
ninger kan bidra til en sosial og geografisk skjevfor-
deling av helsetilbudet, der pasienter med milde og 
moderate plager kan få gratis behandling nær hjem-
stedet, mens pasienter med moderate og alvorlige 
plager blir henvist til avtalespesialist eller DPS der 
de må betale egenandel for både reise og behandling. 
Dessuten kan en ordning med lavterskeltilbud uten 
krav til prioritering eller henvisning, og med selv-
stendig henvisningsrett til spesialisthelsetjenesten, 
bidra til utvikling av et todelt helsevesen, ett for 
oppfølging av psykisk helse og ett for oppfølging av 
somatisk helse (jfr figur i Appendix). 

Døgnplasser i psykisk helsevern
Ved utgangen av 2016 var det i Norge totalt 298 
døgnplasser innen PHBU og 3 567 døgnplasser innen 
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PHV for voksne30, hvorav 41% var organisert som 
del av DPS, 26% i psykiatriske akuttavdelinger, 8% 
i alderspsykiatriske avdelinger, og 6% i sikkerhets-
avdelinger. Fra 1998 til 2016 har tallet på døgnplasser 
i PHBU holdt seg stabilt rundt 300 plasser. På grunn 
av økende befolkningstall er likevel raten redusert 
med 7%. I samme periode er plasstallet for voksne 
redusert med 40%, og justert for befolkningsvekst er 
nedgangen på 49%. Relativt antall døgnplasser ved 
sykehus har sunket med 48% i perioden, mens døgn-
plasser ved DPS økte i første del, men fra 2004 har 
raten igjen blitt redusert slik at antall døgnplasser ved 
DPS justert for befolkningsendring var 18% lavere i 
2016 enn i 1998. Det er store regionale forskjeller i 
tilgang på døgnplasser, særlig for barn og unge. 

I de fleste HF er døgnbehandling under tvungent 
psykisk helsevern (TPH) forbeholdt sykehusav-
delingene. I sykehus er døgnavdelinger fordelt på 
akuttpsykiatri, sikkerhetspsykiatri (lokal og regional) 
samt såkalt «lukket langtid» eller «psykoseavdeling». 
Sistnevnte kategori er den delen av psykiatrien som 
har vært under sterkest nedbygging de senere tiår, 
der ressurser er flyttet til DPS og kommunehelse-
tjenesten. Denne kategorien døgnplasser er ikke 
definert i styrende dokumenter og vil enten falle i 
gruppen «spesialfunksjoner» eller «det som skal over-
føres til DPS» jfr NHSP. Døgnavdelinger i sykehus 
er bedre bemannet og har tryggere fysiske rammer 
enn døgnavdelinger i DPS. I DPS er det også lav 
andel av leger og psykiatere i forhold til andre pro-
fesjoner. Ved pasientforløp med et visst behov for 
rammer og tilbud om medikamentell behandling 
under innleggelse vil det derfor i dag være nødven-
dig med bruk av sykehusdøgnplasser. Døgnplasser 
under akuttavdelinger er ikke godt definert og ved 
flere akuttavdelinger kan pasienter få opphold som 
strekker seg over måneder. Skillet mellom lokale og 
regionale sikkerhetsplasser er også dårlig definert. 

30 Analysenotat 05/17 SAMDATA - Døgnplasser i det psykiske helsevernet 
2016

Kommunene er dårlig rustet til å ta imot pasienter 
som er ferdigbehandlet på sykehus, men som har 
varige sikkerhetsutfordringer, noe som gjør at mange 
pasienter blir værende i sikkerhetsavdelinger.

Tverrfaglige oppsøkende team 
Såkalte Assertive Community Treatment (ACT) 
team skal gi tilbud til mennesker med alvorlige psy-
kiske lidelser, ofte i kombinasjon med rusproblema-
tikk. Denne pasientgruppen har behov for langvarig 
og godt koordinert tjenestetilbud. Målgruppen kjen-
netegnes ved at de ofte har lite sosialt nettverk, man-
gler tilknytning til arbeidslivet, at de ikke evner å ta 
imot eksisterende behandlingstilbud, og at de ikke 
alltid selv ser sitt behov for hjelp. Gruppen har ofte 
tilleggsutfordringer med kriminalitet og manglende 
bosted, og de har hyppige, men gjerne kortvarige, 
innleggelser i psykiatriske døgnavdelinger. Denne 
gruppen er særlig sårbar for manglende kontinuitet 
og samhandling i tjenestene. I Norge er det eta-
blert tverrfaglig sammensatte team etter modell fra 
ACT, eller en variant kalt FACT (flexible assertive 
community treatment) som har mindre strenge krav 
til oppfølgingen. Evaluering av 12 ACT/FACT team 
har vist god effekt på å forebygge lange innleggelser, 
og andel døgn under tvang, og både pasienter og 
pårørende sier seg fornøyd med tilbudet31. 

Pakkeforløp for psykisk helsevern og 
rusbehandling
Fra 1.1.2019 ble pakkeforløp for utredning og 
behandling innen PHBU, PHV for voksne, TSB, 
samt tiltakspakke for somatisk helse og levevaner 
innført. Hensikten med pakkeforløp er ifølge Hel-
sedirektoratet å «(…) etablere nasjonale, normerende 
forløp for utredning og behandling av ulike tilstander. 
Forløpene skal bygge på nasjonale og internasjonale fag-
lige retningslinjer for utredning og behandling der disse 
finnes. Målet er å stadig forbedre behandlingstilbudet 

31 Utprøving av ACT team i Norge. Hva viser resultatene?. Nasjonal 
kompetansetjeneste ROP 2014

https://helsedirektoratet.no/Documents/Statistikk%20og%20analyse/Samdata/Filer%20til%20WEB_Dundas/2017%20Analysenotater/05-2017%20Døgnplasser%20i%20psykisk%20helsevern.pdf
https://helsedirektoratet.no/Documents/Statistikk%20og%20analyse/Samdata/Filer%20til%20WEB_Dundas/2017%20Analysenotater/05-2017%20Døgnplasser%20i%20psykisk%20helsevern.pdf
https://helsedirektoratet.no/Documents/Psykisk%20helse/Sluttrapport%20evaluering%20ACT-Team_endelig.pdf
https://helsedirektoratet.no/Documents/Psykisk%20helse/Sluttrapport%20evaluering%20ACT-Team_endelig.pdf
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på psykisk helse og rus, redusere uønsket variasjon slik 
at alle får så god og effektiv behandling som mulig». 

Flere og mer diagnosespesifikke pakkeforløp vil 
publiseres og tre i kraft som normerende retnings-
linjer i årene som kommer. Pakkeforløpene beskriver 
nasjonale standarder for utredning, planarbeid og 
samhandling. For spesialisthelsetjenesten beskrives 
ansvar for oppfølging av somatisk helse og levevaner 
spesielt, med krav til involvering av lege i forløpene. 
Pakkeforløpene setter tydelige krav til spesialistin-
volvering i alle pasientforløp.

Pakkeforløpene starter i kommunen eller hos fast-
lege, men registreres og måles først når spesialisthel-
setjenesten mottar henvisningen. Det skal opprettes 
forløpskoordinator både i kommunen og i spesia-
listhelsetjenesten. Sentrale oppgaver for forløpskoor-
dinatorer er informasjon til pasienter og pårørende, 
samarbeid med alle aktuelle aktører, og å følge og 
registrere pasientforløp. Pakkeforløpene innebærer 
regelmessige evalueringspunkter hvor status for 
utredning og behandling gjennomgås.

Det er sannsynlig at disse tiltakene vil bidra til å heve 
kvaliteten på helsetjenestene mange steder i landet og 
redusere uønsket variasjon. En slik effekt kan forven-
tes å bli størst for pasientene med komplekse lidelser 
med behov for god koordinering. Slik de norske pak-
keforløpene er innrettet er det ikke beskrevet «stan-
dardpakker» for behandlingstiltak, og det er fortsatt 
stort rom for individuelle tilpasninger av behand-
lingstilbudet så lenge minstestandarden er oppfylt.

Krav til involvering av pasienter i egen behandling 
kommer tydelig frem. Det er imidlertid viktig at det 
blir rom for at behandlere får rammer for å under-
bygge gode relasjoner med pasientene slik at det kli-
nisk-diagnostiske perspektivet kan suppleres med en 
god forståelse av pasientenes mål og forventninger 
også i et tilfrisknings-(recovery-)perspektiv.

Det er presiserte krav til at spesialisthelsetjenesten 
skal ta ansvar for somatiske forhold, at levevaner 
er kartlagt og at adekvate tiltak er iverksatt. Dette 
ansvaret kan ved poliklinisk og ambulant behand-
ling forvaltes ved at det er inngått klare avtaler med 
fastlegen, men ved døgnbehandling har spesialist-
helsetjenesten et selvstendig ansvar også for å stå for 
egne undersøkelser og tiltak. 

Utfordringer 
Redusert døgnkapasitet har medført at tilbudet til 
pasienter med alvorlig psykisk sykdom er blitt mer 
fragmentert og svekket. Det er ikke definert hva som 
er nødvendig døgnkapasitet på noe nivå, og det gjør 
at det med nåværende styringssignaler om fortsatt 
nedbygging på et tidspunkt vil kunne bli for få døgn-
plasser. Det er behov for mer robuste tilbud til grup-
pen med behov for langvarig og koordinerte tjenester, 
deriblant oppsøkende tverrfaglige team med langtids-
perspektiv, og lav terskel for innleggelse i døgnavde-
ling ved forverring. Det er svært begrenset tilgang på 
forsvarlige botilbud for pasienter med sikkerhetsutfor-
dringer (herunder pasienter på dom til TPH).

Overordnet samarbeid om prioriteringer og for-
deling av ressurser er utfordrende innenfor samme 
fagfelt og mellom avdelinger, men også i det enkelte 
behandlingsforløp, for eksempel når det skal avgjøres 
om en pasient skal overføres fra en avdeling til en 
annen. Samarbeid innenfor samme fagfelt er ekstra 
krevende når den kliniske virksomheten er organisert 
i to forskjellige fagavdelinger slik det er i TSB mel-
lom poliklinikk i DPS og døgnenhet i TSB-avdeling. 
Pasienter opplever ofte brudd i behandlingskonti-
nuitet i overgangen mellom DPS og akuttavdeling 
eller annen døgnavdeling på sykehusnivå. Uklare 
ansvarsområder fører jevnlig til uenigheter om rett 
behandlingssted (nivå og avdeling). Skillet mellom 
DPS og sykehusavdelinger oppleves noen steder, 
f.eks i større byer, som uklart og lite hensiktsmessig. 
I PHV mangler det tilbud for særlig komplekse saker 
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(3.linje), unntatt ved høy voldsrisiko og spiseforstyr-
relser. Dette skiller psykiatri fra andre medisinske 
fagfelt. På noen DPS er det utfordringer med å iva-
reta et helhetlig bio-psyko-sosialt behandlingsan-
svar for vurderinger av somatisk helse og biologiske 
behandlingsformer grunnet mangel på psykiatere.

Avtalespesialistene er for løsrevet fra øvrige behand-
lingskjede. For henviser er det vanskelig å vite hvilke 
pasienter som kan være aktuelle, og hvem som har 
kapasitet til å ta imot. Det er kun en håndfull avtale-
spesialister innen barne- og ungdomspsykiatri. Flere 
avtalespesialister i BUP kunne bistått førstelinjetje-
nesten med å sortere før henvisning og følge opp de 
mest komplekse ungdomspsykiatriske tilfellene med 
f.eks ADHD og komorbiditet. Dette ville også vært 
et tiltak for å bedre kontinuiteten i lege/behandler 
- pasient relasjonen, som kan være mer krevende å 
få til i en BUP-poliklinikk.

Mulige løsninger
 ■ Den gylne regel må erstattes med en konkret 

opptrappingsplan med øremerkede midler.

 ■ Nedbyggingen av døgntilbud må stoppes for å 
ivareta et godt nok tilbud til de sykeste.

 ■ DPS bør utvikles som kjerneorganisasjon for 
PHV med ansvar for å behandle de aller fleste 
pasientene. Dette krever lukkede døgnplasser 
med mulighet for TPH og oppsøkende team.  

 ■ Poliklinikk, ambulant virksomhet og 
døgnbehandling bør samlokaliseres i størst 
mulig grad og samme fagfelt må organiseres 
samlet, i en avdeling. 

 ■ Muligheten for at behandler på DPS følger 
pasienten gjennom hele forløpet bør utredes.

 ■ For å rekruttere og beholde gode fagfolk må alle 
avdelinger innen psykiatri og rusbehandling ha 
tilstrekkelig størrelse og bemanning til at leger 
kan drive fagutvikling og forskning.   

 ■ Det må sikres god nok dekning av 
legespesialister på poliklinikkene i BUP, og de 
må sikres arbeidsforhold som gjør at de kan bli 
i stillingene over tid. 

 ■ Enkelte psykiske lidelser som enten er sjeldne 
eller komplekse i sin natur, bør ha spesialiserte 
og mer sentraliserte tjenester. Slike miljøer 
bør utvikles som kompetansesentre med 
kombinert tilbud om behandling, fagutvikling 
og forskning. 

 ■ Oppsøkende tverrfaglige tilbud slik som ACT- 
og FACT-team bør etableres og sikres varig 
finansiering i alle helseforetak. 

 ■ Avtalespesialister er en del av den offentlige 
spesialisthelsetjenesten og de bør ha rett og 
plikt til å prioritere henviste pasienter i tråd 
med forskrift og samarbeide om strukturert 
venteliste, for eksempel gjennom felles 
henvisningsmottak med lokalt HF.

 ■ Avtalespesialister bør samarbeide direkte med 
fastlegene i området, idet dette sparer ressurser 
og fordeler pasientoppgaver mellom fastlege 
og spesialist på en enkel og effektiv måte, 
individuelt tilpasset den enkelte pasients behov. 
Dette vil også kunne sikre et rimelig nyinntak 
av pasienter. Slike samhandlingsrelasjoner 
bør utvikles og evalueres som alternativ til 
byråkratiske modeller for oppgavepåføring.

 ■ Alle overganger mellom ulike enheter i PHV 
og rusbehandling må sikres gjennom forberedte 
utskrivelser, digital behandlingsplan, krise- og 
mestringsplan for å forebygge tilbakefall, og 
avklarte ansvarsforhold for videre oppfølging.

 ■ Helseforetakene må organisere gode og i 
TSB tverrfaglige vurderingsteam som sikrer 
koordinering av pasientstrøm også slik at 
pasienter med størst behandlingsbehov 
prioriteres. Henvisningsmottaket i TSB må 
være tilgjengelig for henviser og tilby konkret 
samarbeid i vanskelige saker. 
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 ■ Fastlegen må informeres om og involveres i 
alle lavterskeltilbud pasientene benytter seg av, 
for å sikre helhetlig oppfølging av pasientenes 
psykiske og somatiske helse, og for at fastlegen 
skal ha oversikt over hvilken behandling 
listepasientene mottar. 

4.  Legerollen innen psykiatri og 
rusbehandling er under press

Beskrivelse
Hva er en lege og en legespesialist?
Medisin er faget som omhandler å forstå, forebygge, 
identifisere og behandle lidelse og sykdom. Medisi-
nen og legeutdanningen særpreges ved å være både 
teoretisk og praktisk. Legenes medisinske grunn-
utdanning gir legene kompetanse til å inneha en 
generalistrolle i helsevesenet. Legestudenten trenes 
under studiet til å ta ansvar for helhetlig utredning 
og behandling etter en bio-psyko-sosial tilnærming. 
Denne tilnærmingen er i prinsippet ekletisk, der alle 
virksomme midler kan nyttes i fagutøvelsen. 

Spesialistutdanningen er forankret i en egen for-
skrift skjer i prinsippet på samme måte for alle de 
medisinske spesialitetene ved at spesialistkandidaten 
arbeider som LIS og får erfaring under veiledning fra 
forskjellige praksisområder som er relevante for den 
aktuelle spesialiteten og samtidig følger et definert 
utdanningsprogram. Helsedirektoratet har det over-
ordnede ansvaret for spesialistutdanningen for leger, 
mens det enkelte HF har ansvar for den praktiske 
gjennomføringen. 

Psykiatri er læren om psykiske lidelser og forståelsen, 
behandlingen og forebyggingen av disse. En psyki-
ater er en lege med godkjent spesialistutdanning i 
psykiatri (voksenpsykiatri eller barne- og ungdom-
spsykiatri). 

Rus- og avhengighetsmedisin er læren om rus- og 

avhengighetslidelser og forståelsen, behandlingen og 
forebyggingen av disse. En rus- og avhengighetsme-
disiner er en lege med godkjent spesialistutdanning 
i rus- og avhengighetsmedisin. 

Pasientene og helsevesenets behov
En nylig undersøkelse av hvordan befolkningen 
vurderer tilbudet til pasienter med psykiske lidelser 
eller ruslidelser viste at et flertall tviler på om tilbu-
det er tilstrekkelig godt og tilgjengelig32. Blant dem 
som hadde erfaringer fra tjenesten svarte to av tre at 
tilbudet ikke, eller i liten eller noen grad var tilfreds-
stillende. Dette viser at tiltroen og forventningene 
til PHV og TSB er lav i befolkningen. For å bedre 
på dette, må helsevesenet i møte med pasienter og 
pårørende ha korrekt og oppdatert kunnskap, og 
konkludere og gi råd på grunnlag av samlet infor-
masjon. Videre er det viktig at pasienten opplever 
å bli sett som et helt menneske med både friske og 
syke sider. En forutsetning for god behandling er en 
tilstrekkelig god relasjon mellom pasienten og den 
som er ansvarlig for behandlingen.  

Spesialistkompetansen i psykiatri, 
barne- og ungdomspsykiatri og rus- og 
avhengighetsmedisin 
I den medisinske grunnutdanningen inngår spesielt 
for psykiatri og rus- og avhengighetsmedisin bl.a. 
følgende:

 ■ Opplæring om hjernen som biokjemisk og 
fysiologisk organ og om samspillet mellom 
hjernen og de andre organsystemene i kroppen, 
både ved god helse og ved sykdom

 ■ Opplæring i medisinske atferdsfag, inkludert 
basal psykologi med særlig fokus på relasjonen 
og kommunikasjonen mellom pasient og lege

 ■ Opplæring i sosialmedisin om samfunnsforholds 
påvirkning på god helse og sykdom

32 Pakkeforløp for psykisk helse og rus. Resultater fra en spørreskjema-
undersøkelse i befolkningen. PasOpp-rapport nr 2018:115. 
Folkehelseinstituttet 2018. 
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 ■ Opplæring i psykiatri inkludert praksisperiode 
og teoretisk eller praktisk eksamen 

 ■ Opplæring om rusmidler, konsekvenser av 
rusmiddelbruk og avhengighetsutvikling. 

Spesialistutdanningen bygger videre på denne grunn-
utdanningen og vektlegger læring i praksis gjennom 
en mester-svenn modell med parallell teoretisk fordyp-
ning. Spesialiseringen varer minimum fem år, noe som 
gir grunnlag for faglig modning gjennom erfaring. 
Obligatoriske kurs i utvalgte emner med kursprøver 
sikrer et minimum av teoretisk spesialisering. Utdan-
ningen innebærer også praktisk opplæring i psykote-
rapi under veiledning av erfaren psykoterapeut. Leger 
i spesialisering innen psykiatri kan velge å spesialisere 
seg innen en av tre psykoterapidisipliner; psykodyna-
misk, kognitiv eller gruppeterapeutisk behandling. 
Den medisinske spesialistutdanningen gir dermed 
spesialisten en faglig profil som på en unik måte kan 
møte pasientens samlede behov for helsetjenester. 

Galderisi og Falkai beskriver psykiatri og det spesi-
fikke for psykiateres profesjonelle kompetanse slik:

«Psychiatry is at the intersection among social, natural 
and humanistic sciences, as mental disorders involve an 
interaction of biological, psychological and environmen-
tal factors. The specificity of psychiatrists’ professional 
profile consists of the ability to combine competencies 
in natural, social and humanistic sciences»33.

Mer detaljerte beskrivelser av psykiateres holdninger, 
kunnskaper og ferdigheter er beskrevet av Falkum34 
og Vaglum35,36. 

Rus- og avhengighetsmedisin er en ny spesialitet også 
internasjonalt og er derfor ikke like godt beskrevet 

33 Galderisi S, Falkai P. Psychiatry and psychiatrists: Fourteen core 
statements. Eur J Psychiatry 2018;52:136-8.

34 Erik Falkum: Den terapeutisk alliansen, Tidsskr Nor Legeforen 2018. 
DOI:10.4045/tidsskr.18.0331

35 Per Vaglum – Psykiateren . Gyldendal Akademisk 2014.
36 Per Vaglum – Psykiaterrollen i krise. Tidsskr Nor Legeforen 2014;134 (12-

13):1221.

som psykiatri. Beskrivelsene er imidlertid med få 
unntak overlappende. 

Utfordringer
Det er pågående utviklingstrekk som utfordrer lege- 
og legespesialistrollen slik den her er definert. Dette 
gjelder særskilt i psykiatri og i rus- og avhengighet-
smedisin, men også blant leger som jobber i kom-
munehelsetjenesten. Flere av utviklingstrekkene kan 
medføre risiko for at legene og helsevesenet i mindre 
grad kan møte pasientenes behov. 

Det har vært en politisk ønsket utvikling mot å 
svekke den tidligere relativt omfattende makt som 
lå i legeprofesjonen. Flere endringer har bidratt til 
dette, bl.a fjerningen av legeloven og innføring av 
enhetlig ledelse. Profesjonsnøytral enhetlig ledelse 
gjennomført på alle nivåer betyr at leger ikke syste-
matisk er en del av lederlinjen og at det er tilfeldige 
variasjoner i hvor mye leger er involvert i initiativ 
og beslutninger på organisatorisk nivå. Legefore-
ningen har nå i mindre grad kontroll over egen 
spesialistutdanning, noe som kan medføre en øket 
risiko for at mer kortsiktige driftsmessige hensyn kan 
påvirke kvaliteten på utdanningen. Enkelte begrep-
sendringer bidrar indirekte til at legeprofesjonens 
rolle kan bli mindre tydelig. For eksempel er bru-
ken av begrepet «psykiatri» sterkt redusert i offentlig 
ordbruk. Rusmedisinske spesialisthelsetjenester heter 
i Norge nå «Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
- TSB», der rus- og avhengighetsmedisin beskrives 
som ett av tre gjensidig supplerende fagområder. 
Begrepsbruken bidrar til å fjerne legen og de medi-
sinske spesialitetene fra sentrum av behandlingen. 
Oppgaveglidning er et annet utviklingstrekk. Opp-
gaver som tidligere var forbeholdt leger å utføre er 
i økende grad blitt overtatt av andre profesjoner. I 
PHV gjelder dette spesielt psykologer som bl.a. kan 
være såkalte «faglig ansvarlige» for TPH og med få 
unntak kan fatte alle vedtak etter lov om psykisk 
helsevern. I TSB er dette særlig synlig ved at bruk 

https://www.europsy-journal.com/article/S0924-9338(18)30108-1/abstract
https://www.europsy-journal.com/article/S0924-9338(18)30108-1/abstract
https://tidsskriftet.no/2018/09/kronikk/den-terapeutiske-alliansen
https://tidsskriftet.no/2014/07/kommentar-og-debatt/psykiaterrollen-i-krise
https://tidsskriftet.no/2014/07/kommentar-og-debatt/psykiaterrollen-i-krise
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av tvang forvaltes av sosialtjenesten i kommunene i 
henhold til kommunal helse- og omsorgstjenestelov. 
Et annet vesentlig utviklingstrekk henger sammen 
med den medisinske kunnskapsutviklingen som har 
ført til økende spesialisering i avgrensede områder 
av faget. Andre yrkesgrupper innehar i økende grad 
spesialkompetanse på definerte områder og vil ofte 
ha større spesialkompetanse enn leger. En økende 
utfordring er også knyttet til en synkende andel leger 
ift andre helseprofesjoner, og leger blir i økende grad 
involvert som «medisinskfaglig ansvarlig» i pasienter 
som andre profesjoner er primærbehandler for. En 
typisk LIS eller overlege på en psykiatrisk poliklinikk 
vil dermed være involvert i og ha det medisinske 
ansvaret for langt flere pasienter enn kolleger med 
annen fagbakgrunn. 

Dersom leger i økende grad opplever at det kun er 
mindre deler av kompetansen som etterspørres, at de 
blir mer marginalisert i store systemer og i mindre 
grad involveres i viktige beslutninger, kan det føre 
til selvforsterkende prosesser der legene opplever 
seg fremmedgjort og i større grad konsentrerer seg 
om egne pasientoppgaver og melder seg ut av de 
overordnede prosessene. Da vil det for pasientene 
bli mangel på kritisk og nødvendig kompetanse når 
rammer og metoder i behandlingen skal bestemmes. 
I tverrfaglige grupper vil legen ofte være en av flere 
helseprofesjoner, og det kan bli uklart hvem som tar 
ansvar for avgjørelser av klinisk art. Ofte vil det være 
en profesjonsnøytral leder som har formelt ansvar, 
men legene opplever ofte at de likevel sitter med 
det faktiske og praktiske ansvaret og også et juridisk 
ansvar for forsvarligheten i sakene de blir involvert 
i. Opplevelsen av å ha mer ansvar enn makt kan lett 
føre til frustrasjon.

Psykiatrien kritiseres, også fra egne rekker37, for å ha 
et svakt vitenskapelig grunnlag for årsaksforståelse, 
diagnosesystemene og behandlingstiltakene. Dette 

37 Trond F. Aarre. En mindre medisinsk psykiatri. Universitetsforlaget 2018.

kan også sies å gjelde rus- og avhengighetsmedisin. 
Tjenestene kritiseres også for stor og tilfeldig varia-
sjon i praksis. Kritikken er i mange tilfeller legitim, 
men kan uansett svekke tilliten til faglig kompe-
tanse og kvalitet i tjenestene. En relativisering av hva 
som skal være faglige anbefalinger kan føre til svakt 
beslutningsgrunnlag for prioriteringer av behand-
lingstilbud med fare for at lite kvalitetssikrede eller 
lite effektive tilbud får ufortjent fokus og status. 
Dette kan også føre til at PHV og TSB kommer til 
kort i harde prioriteringsdiskusjoner med somatiske 
avdelinger innad i sykehusorganisasjonene. Psykiatri 
og rus- og avhengighetsmedisin kan også kritiseres 
for å ha en snever biomedisinsk, sykdomsorientert 
og reduksjonistisk forståelsesmodell. I tråd med 
dette kommer mange personlige historier fra pasi-
enter om maktovergrep og opplevelse av å ikke bli 
møtt som et helt og unikt individ. Slike historier 
må lyttes til og brukes til å forbedre fagutøvelsen. 

Mulige løsninger
 ■ For å skape bedre forutsigbarhet og mindre 

uønsket variasjon i tjenestetilbudet bør det 
gjennomføres en nasjonal kartlegging av 
nødvendig og tilgjengelig fagkompetanse i PHV 
og TSB, som munner ut i normer for bemanning

 ■ Pasientenes behov må komme i fokus: rett 
kompetanse, oversikt, tydelighet, kontinuitet, 
forutsigbarhet

 ■ Helsepersonell må utfylle hverandre 
kompetansemessig, ikke konkurrere om de 
samme rollene

 ■ Leger må ta utgangspunkt i pasientens 
perspektiv når mål for behandling skal 
fastsettes. Pasientenes personlige preferanser må 
etterspørres og anerkjennes i utforming av mål 
og plan

 ■ Leger bør naturlig hjelpe pasienten med 
å definere egne mål for behandlingen og 
sammen med pasienten utarbeide skriftlige 
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behandlingsplaner der både biologiske, 
psykologiske og sosiale tilnærminger blir 
beskrevet og ansvar for oppfølging blir fordelt

5.  Tidlig innsats og behandling av 
rusproblemer hos unge

Beskrivelse
Ferske tall fra Ung i Oslo-undersøkelsen38 viser at 
bruken av illegale rusmidler, og særlig cannabis, er 
økende blant unge i Oslo. Økt bruk gir økt risiko 
for skadelig bruk og avhengighet. Barn og unge med 
problematisk bruk av rusmidler kommer sjelden 
i kontakt med helsevesenet på egen hånd. Skolen 
oppdager pågående rus og uteblivelse fra undervis-
ning, politi eller legevakt ser ungdom under akutt 
rus som medfører ordensforstyrrelse eller skade, og 
dersom de er del av familier med omsorgssvikt kan 
barnevernet bli involvert. I regjeringens forslag til 
opptrappingsplan for rusfeltet39 beskrives at helsetje-
nesten ikke fanger opp ungdom med rusproblemer. 

Helsedirektoratets veileder om tidlig intervensjon på 
rusfeltet40 – Fra bekymring til handling (2009), er 
resultat av et samarbeid mellom Barne-, ungdoms- 
og familiedirektoratet, Politidirektoratet og Utdan-
ningsdirektoratet. Veilederen dekker risikobruk av 
alle typer rusmidler, med hovedvekt på ungdom, 
gravide, voksne og eldre, samt barn og unge som 
pårørende eller tredjepart. Målet er en kortfattet 
veileder med kunnskapsbaserte anbefalinger til kom-

38 http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-og-
arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2018/Ung-i-
Oslo-2018 

39 Prop. 15S (2015-2016) Opptrappingsplanen for rusfeltet
40 https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/fra-bekymring-til-handling-en-

veileder-om-tidlig-intervensjon-pa-rusomradet 

munen for å styrke oppdager- og handlingskom-
petansen i alle ledd og sektorer. I enkelte bydeler i 
Oslo er det etablert såkalte SALTO (sammen lager 
vi et trygt Oslo) team som skal gi tilbud til denne 
gruppen.

Utfordringer
Mange HF har tidligere etablert egne psykiatriske 
ungdomsteam (PUT) for å gi ambulant og fleksibelt 
behandlingstilbud til unge med rusproblemer med 
eller uten samtidige psykiske plager. Slike team ble 
organisert som del av PHV, men etter at TSB ble 
del av spesialisthelsetjenesten, er PUT bygget ned og 
finnes nå kun ved en håndfull HF i landet. Statens 
helsetilsyn avdekket i sitt landsomfattende tilsyn 
med BUP-sektoren i 2013-2014 en mangelfull opp-
merksomhet knyttet til eventuell bruk av rusmidler 
hos pasientene. Ifølge flere spesialister i barne- og 
ungdomspsykiatri er det varierende kompetanse for 
både å oppdage og behandle rusproblematikk hos 
unge i BUP. I utgangspunktet er det ikke noe eta-
blert tjeneste for unge under 18 år i TSB, og dermed 
finnes det ikke egnet tilbud i spesialisthelsetjenesten 
for unge med rusmiddelproblemer. Regjeringens 
opptrappingsplan på rusfeltet er i hovedsak finan-
siert gjennom økning i frie midler til kommunene, 
men det er uklart i hvor stor grad dette gir bedre 
tjenester til unge med rusproblemer. Unge med rus-
problemer søker i liten grad fastlege, hvor krav om 
egenandel fra fylte 16 år er et effektivt hinder.  

http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2018/Ung-i-Oslo-2018
http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2018/Ung-i-Oslo-2018
http://www.hioa.no/Om-OsloMet/Senter-for-velferds-og-arbeidslivsforskning/NOVA/Publikasjonar/Rapporter/2018/Ung-i-Oslo-2018
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/fra-bekymring-til-handling-en-veileder-om-tidlig-intervensjon-pa-rusomradet
https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/fra-bekymring-til-handling-en-veileder-om-tidlig-intervensjon-pa-rusomradet
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Mulige løsninger
 ■ Legeforeningen bør i samarbeid med andre 

faggrupper enes om felles metodikk for å 
avdekke og behandle rus hos ungdom 

 ■ De ansatte i PHBU må heve sin kompetanse på 
rusmidlers forekomst, bruksmønstre, effekt på 
kroppslig og psykisk helse, hvordan bruken kan 
oppdages og hvordan problematisk bruk kan 
behandles

 ■ Det bør opprettes obligatoriske kurs om rus for 
LIS i barne- og ungdomspsykiatri 

 ■ TSB bør etablere egnede tilbud til unge under 
18 år med rusproblemer. Tilbudet bør være 
tverrfaglig og oppsøkende med lav terskel

 ■ Det bør etableres samhandlingsarenaer og 
kommunikasjonslinjer for samfunnsaktører 
som møter unge med rusproblemer. Målet må 
være at aktuelle ungdommer tidlig får hjelp for 
å forebygge frafall fra skole og arbeidsliv, stoppe 
utvikling mot rusmiddelavhengighet, motvirke 
kompliserense psykiske lidelser og forebygge 
kriminalitet

 ■ Aldersgrense for fritak for egenandel hos 
fastlege må heves til 20 år for å sikre at 
sårbare unge ikke lar være å søke helsehjelp av 
økonomiske grunner
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Appendix
Etablering av stadig flere psykologer og andre 
kommunale lavterskeltilbud med selvstendig hen-
visningsrett til spesialisthelsetjenesten kan føre til 
et todelt helsevesen der pasienter behandles i ulike 
linjer alt etter om de vurderes å ha kroppslig eller 
psykisk sykdom. Dette er uheldig for samhandling, 

og særlig for fastlegens mulighet for å skape kontinu-
itet i behandlingen. Det kan også føre til at somatisk 
sykdom som årsak til eller konsekvens av psykisk 
sykdom ikke oppdages, og viktige sammenhenger 
mellom somatiske og psykiske plager overses.

Somatisk
spesialist

Somatisk behandlingssøyle Psykisk behandlingssøyle

Fastlege

Somatisk
/Kropp

Psykisk
/Sjel

Dikotomt helsevesen?

Psykolog-
spesialist

Kommune-
psykolog
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Annen 
spesialitet

Helsesøster
Psyk.spl

Psyk.team

Kommune
-psykolog

Privat-
spesialist

Sentralisert 
sykehusavd.

Biopsykososial behandlingssøyle med legen som
koordinerende og ansvarlig ift helhet

DPS

Fastlege

2. linjen

1. linjen

Helhetlig helsevesen?
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