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Innledning
Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid ga i februar 2018 Helseetaten oppdrag om å påbegynne det
faglige grunnlaget for en strategisk plan for psykisk helse for Oslo kommune1. Helseetaten har fått i
oppdrag å utarbeide en situasjonsbeskrivelse bestående av kunnskapsgrunnlag og anbefalinger
basert på innspill fra brukere, organisasjoner og andre samarbeidspartnere, som kan gi føringer på
hvor det er behov for systematisk innsats på psykisk helseområdet framover.
Kunnskapsgrunnlag og situasjonsbeskrivelse skal gi grunnlag for å svare på; Hvordan vil fremtidens
psykiske helsetjenester se ut.
Byrådets visjon for Oslo:
«Oslo skal bli en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle. Oslo har høy
befolkningsvekst. Byen skal være et godt sted å vokse opp i og bli gammel i. Det er et mål at
innbyggerne, uavhengig av alder, skal ha mulighet til å leve frie og meningsfulle liv, hvor de opplever
tilhørighet, mestring og trygghet. Innbyggerne og kommunens medarbeidere skal i større grad skape
tjenestene sammen, ut fra hva som er viktig for den enkelte.»
Fra byrådsplattformen:





Styrke utviklingen av pasientnære, ambulante tjenester i samarbeid mellom
kommunehelsetjenesten og sykehusene
Øke traume- og krisekompetansen blant ansatte i kommunen.
Utvide lavterskeltilbud til personer med lettere psykiske helseproblemer og aktivitetstilbud
som Fontenehuset
Bedre oppfølging av pårørende og barn av psykisk syke

Visjonen og byrådsplattformen konkretiseres i oppdragsbrevet rundt et ønske om at de psykiske
helsetjenestene skal:







Fremme livskvalitet
Ha en dør inn, være lett tilgjengelig
Kvalifisert hjelp uten henvisning og søknad, uavhengig av alder
Ha kompetente ansatte
Forebygge stigma
Se hele mennesket og nettverk/familie

Denne ønskede retningen harmonerer godt med utviklingen av psykisk helsearbeid som fagområde,
overordnede føringer og intensjoner i overordnede føringer og lovverk.
Grunnlaget for en god psykisk helse legges i andre sektorer enn helsesektoren, og er en viktig del av
disse sektorenes planverk og praksis. Dette omtales i første kapittel, «Psykisk helse i alle sektorer.»
De øvrige kapitlene legger hovedvekten på områder som direkte berører det psykiske helsearbeidet.
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Oppdragsbrev fra Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid (11.02.18): Strategi for psykisk helse i Oslo
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Situasjonsbeskrivelsen har hentet kunnskap fra tilgjengelige kilder, fra arbeidet med
kunnskapsgrunnlaget for Handlingsplan for psykisk helsearbeid i Oslo 2014 -2018, dialogmøter med
alle bydelene som inviterte med sine lokale spesialisthelsetjenester. Den baserer seg i tillegg på
kunnskap Helseetaten har på bakgrunn av samarbeid med bydelene, distiktspsykiatriske poliklinikker
(DPS), barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP) og kompetansemiljøer på psykisk
helseområdet.
Situasjonsbeskrivelsen er forsøkt delt opp i disse hovedpunktene:








Psykisk helse i alle sektorer
Faglige og overordnede føringer for lokalt psykisk helsearbeid
Kunnskap om befolkningens psykiske helse
Muligheter og utfordringer for framtidens psykiske helsetjenester
Strukturelle muligheter og utfordringer i de kommunale tjenestene
Hva sier bydelene, punkter fra dialogmøtene
En overordnet strategi for psykisk helsearbeid i Oslo

Psykisk helse i alle sektorer
Psykisk helsearbeid er et vidt og tverrfaglig fagfelt. Det skal bidra til å sikre enkeltmennesker og
grupper av mennesker basale behov som stabil bolig, økonomi, sosiale relasjoner og meningsfull
aktivitet. Nedslagsfeltet for psykisk helsearbeid favner forebygging av psykiske helseproblemer,
generelle og åpne tilbud til mennesker med psykiske helseproblemer, etablering av tilbud forbeholdt
mennesker med psykiske helseproblemer og oppfølging og behandling av mennesker med behov for
dette, som følge av sine psykiske helseproblemer.
Virkemidlene for god psykisk helse ligger i barnehage, skole,
arbeidsliv, frivillig sektor og helsesektoren. Forebygging av psykiske
helseplager og -utfordringer skjer i alle sektorer. Det er økt
bevissthet om betydningen av, og ansvaret for, psykisk helse også i
sektorer utenfor helsesektoren. Kunnskapen om at utvikling av god
psykisk helse inkluderer mestring og livskvalitet i alle livets faser og
på alle livets arenaer, gjør det nødvendig med samarbeid mellom
sektorene. Alle vil i løpet av livet oppleve utfordringer og psykiske
plager uten at det automatisk medfører behov for samarbeid med
tjenester i helsesektoren, det kan bli en unødvendig sykeliggjøring av
normale reaksjoner og følelser.

Helsefremmende arbeid
defineres som en prosess som
går ut på å sette den enkelte
og fellesskapet i stand til å
påvirke faktorer som har
betydning for helsen, for
derigjennom å skape bedre
helse (WHO, Ottawa charter
for health promotion. Ottawa:
WHO; 1986).

Veilederen Sammen om mestring2 beskriver tre hovedforløp i psykisk helse- og rustjenester til
mennesker med psykiske helseproblemer og/eller rusrelaterte problemer. Grunnlaget for gode
oppveksts- og levevilkår kan vi kalle forløp 0, altså det som i stor grad foregår i andre sektorer enn
helsesektoren og som er allmenne og befolkningsrettede tjenester og tilbud. I tillegg til generelle
levekår- og helsefremmende satsninger, vil «forløp 0» omfatte innsats overfor risikoutsatte grupper.

2

IS 2076, Veileder i lokalt psykisk helsearbeid for voksne, Helsedirektoratet 2014

4

0. Helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid
Generelle levekårs- og helsefremmende satsninger, innsats overfor risikoutsatte grupper
1. Milde og kortvarige problemer
Kommunen har hovedansvaret
2. Kortvarige alvorlige, og langvarige mildere problemer
Sterkt kommunalt ansvar, og behov for å samarbeide med spesialisthelsetjenesten
3. Alvorlige langvarige problemer/lidelser
Kommuner og spesialisthelsetjenesten bør være inne samtidig

Forebygging av psykiske helseproblemer
Levekår og folkehelse
Psykisk helsearbeid og folkehelsearbeid har flere sammenfallende punkter. Folkehelsearbeidet skal
fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold, og bidra til å forebygge
psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.3 Kommunene har plikt til å iverksette nødvendige
tiltak for å møte lokale folkehelseutfordringer4.
Faktorer som utdanning, inntekt, arbeidslivstilknytning, bolig, tilhørighet i lokalsamfunnet og
levevaner, påvirker risiko for utvikling av psykiske helseproblemer, og har betydning for håndtering
av psykiske helseproblemer dersom de først oppstår.
I Folkehelseplan for Oslo 2017-20205 utpekes tre områder som særlig viktige i folkehelsearbeidet i
Oslo:




Utjevning av sosiale helseforskjeller
Psykisk helse og trivsel
Tilrettelegging for helsevennlige valg

Tiltak og innsatser for inkludering, bedrede levekår og bedret folkehelse er beskrevet i
Folkehelseplan for Oslo.
Kunnskap
Det er finnes kunnskap om hva som fremmer god psykisk helse i de fleste sektorer. Det er viktig at
denne kunnskapen følges opp med kompetanse i metoder og tilnærmingsmåter som bidrar til
opplevelse av mestring og tilhørighet. Kunnskapen må følges av en kunnskapsbasert praksis. Ansatte
må ha verktøy og mulighet til å legge til rette for slik praksis og innbyggerne bør inviteres inn i
utvikling av arenaer og tjenester både på individ-, tjeneste- og systemnivå.
Kompetansen i de kommunale tjenestene må også inkludere kunnskap som muliggjør tidlig
identifikasjon og tidlig intervensjon. I Oslo er det igangsatt flere store satsninger for å sikre tidlig
oppdagelse og innsats:




Vold i nære relasjoner/traumesensitiv tilnærming
Bedre tilrettelagt innsats (BTI)
Barnehjernevernet

3

Folkehelseloven § 3 første ledd bokstav b
Folkehelseloven § 7
5
«Folkehelseplan for Oslo 2017-2020; Helse og trivsel for alle – vårt felles ansvar,» vedtatt i bystyret 10. mai
2017 (byrådssak 10/17)
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Kompetanseplan for de psykososiale kriseteamene
Program for folkehelsearbeid i Oslo 2017-2022

Helsestasjon/skolehelsetjeneste
Helsestasjonen og skolehelsetjenesten er tilgjengelig for alle barn og unge i Oslo. I tillegg til å følge
opp vaksinasjon, somatisk helse og utvikling, jobber disse tjenestene forebyggende i forhold til
psykisk helse hos barn og unge.
Som et ledd i Barnehjernevernet og prosjekt Nye familier 6 skal familier med nyfødte barn få flere
hjemmebesøk enn gjeldende retningslinjer fra helsestasjonen. Hensikten er å gi råd og veiledning til
foreldrene og å avdekke eventuelle skadelig forhold i barnets oppvekstmiljø.
Mange elever opplever skolehelsetjenesten som et trygt sted når de trenger en voksen å prate med.
Skolehelsetjenesten kan fange opp og evt. vise videre dersom det vurderes at eleven har behov for
annen psykisk helseoppfølging. Dette sikrer tidlig innsats og forebygging av psykiske helseproblemer
for barn og unge som går på skolen og som kontakter skolehelsetjenesten.
I Oslo har kommunen og flere av de barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkene (BUP) et
samarbeid hvor BUP inngår i skolehelsetjenesten i de videregående skolene7. Modellen er diskutert
utviklet, slik at også elever i ungdomsskolen har tilgang på en mer tverrfaglig skolehelsetjeneste.
Barnehage, skole og arbeidsliv
Mestring og tilhørighet er viktige forutsetninger for opplevd god livskvalitet. Trivsel på arenaene vi
tilhører i tillegg til familie og venner kan være avgjørende
Utenforskap og ensomhet er et strukturelt
for god psykisk helse og kan bidra til bedring av psykiske
samfunnsproblem som har store
plager og lidelser.
konsekvenser både for den det gjelder og
for samfunnet. Utenforskap kan ha fysiske,
Barnehager og skoler som inkluderer barn og unge og gir
psykiske eller sosiale årsaker som
utfordringer og anerkjennelse med tanke på mestring og
arbeidsledighet, utrygg oppvekst, mangel
tilhørighet, bidrar til å forebygge psykisk helseproblemer.
på bolig, rus, frafall i skolen, sykdom av
Dette kan også hindre forverring og gi barn og unge som
både fysisk og psykisk art eller liknende.
allerede har psykisk helseutfordringer,
Særlig tre grupper er utsatt for
mestringsopplevelser som gjør at de håndterer
utenforskap på arbeidsmarkedet: unge,
innvandrere og mennesker med nedsatt
utfordringene sine best mulig.
funksjonsevne. Tidlig innsats og
Det å ha en jobb er forebyggende i seg selv. Vi vet at
forebyggende tjenester er viktige faktorer
for å forhindre utenforskap. (Byrådssak
unge, innvandrere og mennesker med nedsatt
10/17, Folkehelseplan for Oslo 2017-2020)
funksjonsevne har større risiko enn andre for å havne
utenfor arbeidslivet. Tiltak med tanke på inkludering av
disse gruppene vil forebygge psykisk uhelse og bidra til bedret psykisk helse og opplevelse av
mestring og mening.
Fritid
Barn og unges fritidsarenaer kan virke forebyggende og styrkende for psykisk helse. Trygge og
kompetente voksne møter barn og unge både i organiserte og uorganiserte fritidsaktiviteter. Her
utvikles vennskap, mestring og tilhørighet. Fritidstilbud driftes både av ideelle og offentlige aktører.
6
7

Prosjekt Nye familier i foreløpig sju av Oslos bydeler
Plis, Psykisk helse, lavterskeltilbud i skolen
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Dette gjelder både åpne tilbud for alle som fritidsklubber og idrettslag, og tilbud som er mer rettet
mot risikogrupper eller risikosituasjoner som utekontakter, natteravner og Uteseksjonen.
Barnevern, familievern
Barnevernet er et sikkerhetsnett for utsatte barn og unge og deres familier. Barneverntjenesten har
spesielt ansvar for å avdekke omsorgssvikt, adferds-, sosiale og emosjonelle problemer så tidlig at
varige problemer kan unngås8, men skal også medvirke til at barns interesser ivaretas av andre
offentlige organer9.
Det er utarbeidet en Oslostandard10 som skal bidra til å gi et felles utgangspunkt for arbeidet med å
skape en trygg og god barndom for alle barn, og for at kommunens tjenester skal være koordinerte
og samarbeidende i sitt møte med barn og foresatte. Oslostandarden beskriver et minimum av
samarbeid mellom helsestasjon, barnehage og barneverntjeneste. Oslostandarden beskriver i tillegg
aktuelt lovverk som meldeplikt og taushetsplikt.
Barn og unge med psykiske helseutfordringer, traumeerfaringer eller nevrobiologiske
utviklingsforstyrrelser, kan i noen tilfelle ha en adferd som fører til bekymringsmelding til
barneverntjenesten. For at barn og unge skal få adekvate tilbud og oppfølging på bakgrunn av en slik
melding, er kompetanse om disse områdene og gode hjelpetiltak for barnet og familien særdeles
viktig.
Familievernkontorene skal gi tilbud om behandling og rådgivning der det foreligger vansker,
konflikter eller kriser i familien11. Fagpersonell ved familievernkontor skal være oppmerksomme på
forhold som bør føre til tiltak fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten eller sosialtjenesten, og
skal gi den kommunale helse- og omsorgstjenesten og sosialtjenesten opplysninger dersom klienten
samtykker12.
Barne- og familieetaten
Barnehjernevernet:
Barne– og familieetaten har bidratt i utviklingen av en felles kunnskaps- og kompetanseplattform for
Barnehjernevernet. Etaten er representert i ulike arbeidsgrupper og nettverk som har
barnehjernevernet som felles tema. Etaten driver med omfattende kurs – og opplæringsvirksomhet
rettet spesielt mot bydelsbarnevernet. Flere av tilbudene har fokus på de minste barna og tidlig
intervensjon.
I tillegg mottar flere helsestasjoner og barneverntjenester råd og veiledning fra Aline og Frydenberg
familiesenter som har særskilt kompetanse på de minste barna. Etaten har videre påbegynt innføring
i barnehjernevernet på alle tjenestestedene i etaten, dette skjer i samarbeid med psykologene ved
Aline og Frydenberg familiesentre. Dette arbeidet fortsetter i 2018. Alle ledere i etaten ble på et
fellesmøte orientert om byrådssak 207/17; Barnehjernevernet – strategier og tiltak 2017-2019.13
Barnevernvakten:
8

Lov om barneverntjenester § 3 - 1
Lov om barneverntjenester § 3 - 2
10
Oslostandard for samarbeid mellom helsestasjon, barnehage og barneverntjeneste (Byrådsavdelingen for
oppvekst og kunnskap, mars 2018)
11
Lov om familievernkontorer § 1
12
Lov om familievernkontorer § 9
13
Barne – og familieetatens Årsrapport fra 2017
9
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Barnevernvakten har i 2017 prioritert fagutvikling som Mitt Liv, Barnehjernevernet og traumesensitiv
omsorg, blant annet for å skape et felles kunnskapsgrunnlag blant alle ansatte. Barnevernvakten har
arbeidet systematisk for i enda større grad å inkludere barn og deres familier under akutte kriser.
Fokusområdene har vært god kommunikasjon, å inkludere «barnets stemme» i skriftlig
dokumentasjon, bruk av autorisert tolk og digital informasjon.
Antall registreringer (akutt- og oppfølgingsaker) i 2017 var 12 546. Dette var en økning på 837 fra
året før. I 2017 var Barnevernvakten i kontakt med 3 278 barn, mot 3 194 året før. 35 % av barna
hadde tilhørighet i andre kommuner. Det har vært noe økning i saker som omhandler familievold,
mistanke om seksuelle overgrep og barn og ungdom som har utført kriminelle handlinger.14
Fastlegene
Mange pasienter oppsøker fastlegen med psykiske helseutfordringer, eller somatiske plager som kan
henge sammen med psykisk helseproblemer. 10,3 % av alle konsultasjoner hos fastlegene i 2017 ble
diagnostisert som psykisk sykdom eller psykisk lidelse15. Fastlegene bidrar både med forebygging og
behandling, og treffer også innbyggere som ikke har kontakt med andre tjenester i bydelene.
Fastlegene henviser til psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) i
spesialisthelsetjenesten, også uten at kommunen forøvrig samarbeider med den enkelte pasient, og
det skjer ofte at pasienter «utskrives til fastlegen.» Fastlegene er sentrale både i å forebygge utvikling
av psykiske helseplager og for oppfølging av pasienter med psykiske helseproblemer og psykiske
lidelser.
Kriseintervensjon/traumearbeid
Kriseintervensjon etter store ulykker eller katastrofer er et overordnet begrep som omfatter mange
hjelpetiltak i en krisesituasjon. De psykososiale kriseteamene i bydelene har en viktig rolle i å møte
mennesker umiddelbart etter dramatiske hendelser. Kriseteamene har kunnskap og kompetanse om
hva som er de vanligste psykologiske og sosiale hjelpebehov som kan møtes, og hvordan disse kan gis
på en god måte. Riktig hjelp i den første tiden er viktig for å forebygge senere psykiske plager.
Traumerelaterte plager kan medføre store omkostninger for individet, familien, nettverket og
samfunnet. Det viktigste målet med kriseintervensjon er å støtte offeret til å gjenvinne autonomi i
sitt eget liv. Tidlig psykososial intervensjon etter traumer har til hensikt å redusere psykiske
følgetilstander. I en katastrofesituasjon vil alle berørte ha behov for kriseintervensjon og oppfølging.
Alle bydelene i Oslo har egne handlingsplaner for kriseintervensjon. Helseetaten har utviklet et
kompetanseprogram for de psykososiale kriseteamene. De psykososiale kriseteamene inngår i
beredskapen kommunene er pålagt å ha16. Kompetanseprogrammet inngår i systemet for opplæring
som skal sikre alle som er tiltenkt en rolle i kommunens krisehåndtering har tilstrekkelige
kvalifikasjoner17.
Oslo kommune, ved Helseetaten har i samarbeid med RVTS18 en stor satsning på kompetanse i møte
med vold i nære relasjoner, og samarbeider tett med bydelene. Bydelene har utarbeidet egne
handlingsplaner på området som følger opp regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner19.

14

Barne – og familieetatens Årsrapport fra 2017
ssb.no, 12.06.18
16
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret, 25.06.10
17
Forskrift om kommunal beredskapsplikt, 22.08.2011
18
Regionalt senter for vold, traumatisk stress og selvmord
15
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Faglige og overordnede føringer for lokalt psykisk
helsearbeid
Tilgjengelig, fleksibelt, tilpasset og koordinert
Felles for overordnede og faglige føringer for psykisk helsearbeid er vektleggingen av lett
tilgjengelige, fleksible, tilpassede og koordinerte tjenester.
Slike føringer, sammen med stor bruker- og pårørendeinvolvering og kunnskapsbasert praksis,
utfordrer struktur og samarbeid i tjenestene. Både fagfolk og brukere er spesialister på hvert sitt felt,
sammen kan vi utfordre holdninger og praksis i forhold til
Begreper psykisk helse:
mennesker med psykiske helseplager, både til mennesker
 Psykisk helsearbeid utføres både av
med behov for langvarige tjenester og til mennesker som
kommunen og spesialisthelsetjenesten.
har behov for tjenester en periode i livet, for å mestre sin
 Psykisk helsevern refererer til tilbud i
livssituasjon.
spesialisthelsetjenesten som følge av lov
om psykisk helsevern, og er ikke et
Betydningen av lett tilgjengelighet og prinsippet om tidlig
kommunalt ansvar.
identifisering og innsats, er viktig både for å hindre
 Psykiske lidelser brukes når
unødvendig forverring av psykiske helseutfordringer, og
symptombelastningen er så store at det
for å motvirke at menneskene det gjelder får så store
kvalifiseres til diagnoser som for eksempel
utfordringer at det går utover relasjoner til nettverk og
generalisert angstlidelse, alvorlig
depresjon, anoreksi, ADHD eller psykose.
daglig aktivitet som skole og jobb.
Diagnoser gis etter diagnosesystemer (ICD
Opptrappingsplanen for psykisk helse var en omfattende
10 og ICPC 2) og settes av fastleger eller
spesialisthelsetjenesten (det psykiske
satsning over 10 år (1998-2008). Planen bygget på
helsevernet).
Stortingsmelding nr. 25, Åpenhet og helhet - Om psykiske
 Psykiske (helse)problemer, plager, vansker
lidelser og tjenestetilbudene20, som ble lagt frem våren
og utfordringer benyttes når
1997.
symptombelastningen i betydelig grad går
ut over trivsel, læring, daglige gjøremål og
Verdigrunnlaget i opptrappingsplanen vektla
samvær med andre (daglig fungering), men
uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget
uten at kriteriene for diagnoser (psykiske
liv. Det ble også lagt vekt på at sektorer og
lidelser) nødvendigvis er tilfredsstilt eller
tjenesteytere skulle bidra til å etablere
evt. diagnose ikke er av betydning
behandlingsnettverk på tvers av sektorgrenser og
forvaltningsnivå.
Hovedsatsningsområdene i Opptrappingsplanen:
 Styrking av brukerrettede tiltak og informasjon om psykiske lidelser
 Styrking av tilbudet i kommunene, med vekt på forebygging og tidlig hjelp både til barn,
ungdom og voksne, samt bedre og flere tilbud til de som trenger det
 Satsning på sysselsettingstiltak slik at flere kan komme i arbeid
 Omstrukturering og styrking av det psykiske helsevernet for voksne, primært gjennom
utbygging av distriktspsykiatriske sentre og økt poliklinisk aktivitet
 Utbygging av det psykiske helsevernet for barn og unge
Norges forskningsråd har gjennomført en omfattende evaluering av reformen. Evalueringsrapporten
ble lagt frem i 2009.
19
20

Justis- og beredskapsdepartementet: Et liv uten vold - Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014–2017
Meld. St. 25 (1996–97), april 1997
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Hovedkonklusjonene i evalueringsrapporten21:
 De kvantitative målene er i hovedsak nådd
 Fortsatt utfordringer når det gjelder innhold og kvalitet i tjenesten, samt brukermedvirkning.
 Psykisk helsearbeid i kommunene har blitt et nøkkelledd i tjenestetilbudet til mennesker med
psykiske vansker og problemer.
Helsemyndighetene har lagt vekt på at det psykiske helsearbeidet skal bli mer synlig og tydelig, og at
den faglige kvaliteten skal styrkes. Som et ledd i dette er det utarbeidet flere veiledere i psykisk
helsearbeid.
Etter evalueringen av opptrappingsplanen, er verdigrunnlaget for lokalt psykisk helsearbeid
ytterligere styrket.

Mestring og deltakelse
Psykisk helsearbeid er et forholdsvis ungt fagområde. Psykisk helsearbeid er tverrfaglig og
kunnskapsbasert. Psykisk helsearbeid skal reflektere forskningsbasert kunnskap, erfaringskunnskap,
brukerkunnskap og brukermedvirkning.
Overordnede og faglige føringer har beveget seg fra en sykdomsmodell (syk – frisk) til å tilnærme seg
en mer helhetlig forståelse av, og tilnærming til, psykiske helseutfordringer. Mestring og deltakelse
vektlegges for å forebygge og håndtere psykiske helseproblemer. Opplevelse av best mulig
livskvalitet er sentralt på struktur og individnivå.
Sammen om mestring22, er en veileder i lokalt psykisk helsearbeid for voksne, men faglige og
overordnede føringer kan like gjerne gjelde barn, unge og familier. I tillegg til å gi en faglig retning for
psykisk helsearbeid, understrekes viktigheten av at spesialisthelsetjenestene inngår i det lokale
psykiske helsearbeidet i samarbeid med kommunene.
I Sammen om mestring oppsummeres forståelsen av lokalt psykisk helsearbeid beskrevet slik:






Brukeren skal være viktigste aktør
Psykiske helseproblemer, rusmiddelproblemer og traumeforståelse bør sees i sammenheng
Lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid skal også bidra til å bedre levekår
Varierte og lett tilgjengelige tjenester - også for dem som ikke oppsøker hjelp
Kommunen og spesialisthelsetjenesten må samarbeide om å styrke lokalt psykisk
helsearbeid og rusarbeid
 Psykisk helsefeltet og rusfeltet krever en flerfaglig tilnærming
 Kvalitetsarbeid må ha en viktig og integrert del av et systematisk arbeid med å sikre og
forbedre tjenestene
Det legges særlig vekt på at:
 Tjenestene organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv
 Tjenestene og tjenestenivåene samarbeider for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester
21

Forskningsrådet, Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 – 2009) Sluttrapport - Syntese og
analyse av evalueringens delprosjekter, juni 2009
22
IS 2076, Veileder i lokalt psykisk helsearbeid for voksne, Helsedirektoratet 2014
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 Psykisk helse og rus ses i sammenheng
Vekstmuligheter og livskvalitet gjennom mestring og deltakelse er sentralt i mange sektorer og
tjenester. Tilretteleggingen og samarbeidet med innbyggerne slik at miljøer og tjenester bidrar til
mestring og deltakelse, kan likevel være en utfordring. Deltakelse og involvering fra de som skal ha
nytte av en tjeneste eller et tilbud, utfordrer både kunnskapssynet og strukturene i de offentlige
tjenestene og organisasjonene.
Kunnskapsbasert praksis
Psykisk helsearbeid er tverrfaglig og kunnskapsbasert. Kunnskapsbaserte praksiser skal reflektere
brukerkunnskap, erfaringskunnskap og forskning.
Det er økende tilgang til forsknings- og kunnskapsbaserte tiltak og modeller innen psykisk
helsearbeid. Kravet til evidens kan være en utfordring, fordi nyttig erfaringskunnskap og
brukerkunnskap ikke nødvendigvis er inkludert i forskning. Når en modell blir prioritert framfor
etablert praksis, kan annen god kompetanse og kunnskap bli skjøvet bort. Ved å inkludere
praksisfeltet og brukere i evaluering, dokumentasjon og forskning, kan praksis, brukerkunnskap og
fagkunnskap knyttes sammen, slik at den kunnskapsbaserte praksisen utvikles og styrkes.
Det er en utfordring å «gyldiggjøre» brukerkunnskapen på lik linje med forskning og til dels ansattes
erfaring, slik at denne kompetansen får reell innflytelse i utvikling av tjenester både på individ- og
systemnivå. De senere årene har bruker- og pårørendeorganisasjoner fått større innflytelse i utvikling
av overordnede føringer, og brukerutvalg er satt i system på flere nivåer. Det kan være en utfordring
å ta i bruk den «reelle» brukerkunnskapen, altså de som faktisk er brukere av, og har erfaring med,
den aktuelle tjenesten. Noen bydeler prøver å få brukerstemmen inn i tjenesteutviklingen også fra de
som ikke nødvendigvis har funnet en interesseorganisasjon som passer akkurat for dem.
Ansettelse av erfaringskonsulenter eller medarbeidere med brukererfaring er på vei inn i psykisk
helse- og rustjenestene, noe som både vil påvirke tjenestene og de ansatte i retning av en mer
kunnskapsbasert praksis. Personer som er ønsker å bruke egne levde erfaringer som
erfaringskonsulent vil være et verdifullt bidrag også for brukerne.
Forskningsmetoder som inkluderer brukere i selve forskningsprosessen kan bidra til at
brukerkunnskapen får en bredere plass i dokumentasjon av kommunale psykisk helse- og
rustjenester.
Recovery
I Recoveryorienterte psykisk helse og rustjenester er tilnærmingen at mennesker kan leve
meningsfulle og tilfredsstillende liv, på tross av psykiske helseutfordringer. Tilnærmingen innebærer
at prosessen sees som en bedrings- eller endringsprosess på vei mot tilfriskning. På engelsk sier man
gjerne "beeing in recovery" istedenfor "being recovered". Selvbestemmelse og selvstyring er sentralt
i en recoveryprosess. Recoveryorientert praksis beskriver hva fagpersonene og tjenestene kan gjøre
for å støtte opp under den enkeltes recoveryprosess.
Kjernen i recoveryorienterte praksiser er å bevege seg fra "pasientsentrert" til "personsentrert"
samarbeid og hjelp. I recoverytenkningens rammeverk er det skissert fem elementer som er særlig
viktige i en bedringsprosess:


Tilhørighet
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Håp og optimisme
Identitet
Mening
Engasjement og myndiggjøring

Recovery forstås som unike, personlige prosesser som bidrar til at enkeltpersoner med rus- og/eller
psykiske helseutfordringer opplever håp (håp om et bedre liv, bedring i forhold til utfordringer og
helse, bedre mestring) tilknytning (samhørighet med andre og deltagelse i samfunnet), en positiv
identitet, størst mulig mening i livet og får tatt i bruk egne ressurser og muligheter gjennom styrket
empowerment. Begrepet «empowerment» ble lansert i Ottawa-charteret23 og kan beskrives som en
prosess som mobiliserer og styrker folks egne krefter/ressurser og reduserer avmakt.
Fagpersonenes verdier, kompetanse og personlige veiledningsferdigheter er viktig i en
recoveryorientert praksis. Det er blant annet sentralt å holde fast ved troen på at mennesker med
rus- og psykiske helseproblemer og lidelser kan vokse og utvikle seg og få et bedre liv. De ansatte i
tjenestene skal stille sin faglige kompetanse og kunnskap til rådighet, samtidig som brukeren er
ekspert på seg selv, i kraft av sine erfaringer. Hjelperen og brukeren blir likeverdige partnere med
brukerens mål i sentrum. Relasjonen skal baseres på åpenhet, tillit og ærlighet. Målet er at brukeren
er tilstrekkelig informert, og har ferdigheter, nettverk og støtte slik at han/hun så langt det lar seg
gjøre kan ta ansvar for eget liv.
På tjenestenivå blir organisatoriske forpliktelser, sosial integrering, støtte av personlig definert
recovery og samarbeidsrelasjoner trukket frem som viktige faktorer for recoveryorientert praksis.
Recoveryorientert praksis er basisen i det lokalbaserte psykiske helsearbeidet i flere land. Flere
norske kommuner har også utviklet sitt psykiske helsearbeid i retning av en mer recoveryorientert
praksis. Også bydeler i Oslo deltar i sammen med Helseetaten, andre kompetansemiljøer og
kommuner i et kommunalt recoveryorientert nettverk (KRON). Ledernettverket på psykisk
helseområdet i Oslo har også recovery som felles overskrift/forankring i målene for 2017 og 2018.
Recovery harmonerer godt med overordnede intensjoner og føringer både faglig og i lovverk og
forskrifter.
Styrkebasert tilnærming
Som en del av inkluderingen av psykisk helse i folkehelsearbeidet, utga Helsedirektoratet nylig en
rapport24 som beskriver teorigrunnlag for å mobilisere innbyggernes egne ressurser og motivere for
aktiv deltakelse. Rapporten beskriver også særtrekk ved en styrkebasert tilnærming til
endringsarbeid. Begrepet styrkebasert forståes i rapporten som en paraplybetegnelse på ulike
fagtradisjoner som omtaler seg selv som ressursorienterte, styrkebaserte og resiliensorienterte i
endringsprosesser. Den overordnede filosofien inkluderer et menneskesyn som ser på andre
mennesker som kompetente med evne til å ta ansvar, og at alle ressurser kan mobiliseres inn i et
samarbeid for endring, et «positiv-linse-perspektiv.»

23

WHO; The Ottawa Charter for Health Promotion, 21. November 1986
Helsedirektoratet 04/18: Styrkebasert tilnærming i lokalt folkehelsearbeid – Innbyggerinvolvering,
myndiggjøring og deltakelse (IS-2721)
24
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Styrkebasert tilnærming beskrives på lokalsamfunnsnivå, for å styrke den sosiale kapitalen til
vanskeligstilte grupper og for å motvirke stigmatisering og styrke evnen til positiv livsutvikling og hos
mennesker i særlig vanskelige livssituasjoner.

Lovverk og forskrifter
Psykisk helsearbeid utføres i ulike tjenester som omfattes av flere lover og forskrifter. De mest
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester § 1
sentrale er Lov om kommunale helse- og
omsorgstjenester (Helse- og
Lovens formål er særlig å:
omsorgstjenesteloven), Forskrift om
 forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av
habilitering, rehabilitering, koordinerende
sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne,
 fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for
enhet og individuell plan, Lov om sosiale
vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og
tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen,
forebygge sosiale problemer,
Pasient- og brukerrettighetsloven, Lov om

sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo
psykisk helsevern, Lov om helsepersonell og
selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt
Lov om barneverntjenester. Lov om
tilværelse i fellesskap med andre,
folkehelsearbeid har særlig relevans for
 sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig
befolkningens psykiske helse, og
tjenestetilbud,
folkehelsearbeidet på psykisk helseområdet
 sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir
tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at
styrkes med mål om bedret psykisk helse i
tilbudet er tilpasset den enkeltes behov,
befolkningen.
 sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt
for den enkeltes integritet og verdighet og
I Lov om kommunale helse- og
25

bidra til at ressursene utnyttes best mulig
omsorgstjenester § 1 beskrives formålene
med loven.
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 – 3-2

Bredden i det psykiske helsearbeidet og
kommunens overordnede ansvar for at
innbyggerne får nødvendig helsehjelp
tydeliggjøres i Helse- og
omsorgstjenesteloven. Kommunen har blant
annet ansvar for at innbyggere som har
rusmiddelproblemer og /eller psykiske
problemer og lidelser får utredning,
diagnostisering og behandling26.
Helsepersonelloven27 og Pasient- og
brukerrettighetsloven28 er tilpasset ny lov om
kommunale helse- og omsorgstjenester.
Helsepersonellovens formål er å bidra til
sikkerhet for pasienter, for kvalitet i
helsetjenesten og for å sikre befolkningens
tillit til helsepersonell og helsetjenesten. I
25

Helse- og omsorgstjenesteloven § 1
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 – 3-2
27
Lov om helsepersonell m.v.
28
Lov om pasient- og brukerrettigheter
26

§ 3-1. Kommunens overordnede ansvar for helse- og
omsorgstjenester
 Kommunen skal sørge for at personer som
oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige
helse- og omsorgstjenester.
 Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og
brukergrupper, herunder personer med somatisk
eller psykisk sykdom, skade eller lidelse,
rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt
funksjonsevne.
 Kommunens ansvar etter første ledd innebærer
plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og
korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang
og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov eller
forskrift. Kongen kan i forskrift gi nærmere
bestemmelser om pliktens innhold.
 Kommunens helse- og omsorgstjeneste omfatter
offentlig organiserte helse- og omsorgstjenester
som ikke hører under stat eller fylkeskommune.
 Tjenester som nevnt i første ledd, kan ytes av
kommunen selv eller ved at kommunen inngår
avtale med andre offentlige eller private
tjenesteytere. Avtalene kan ikke overdras.
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loven defineres helsehjelp som enhver handling som har forebyggende, diagnostisk, behandlende,
helsebevarende, rehabiliterende eller pleie- og omsorgsformål og som utføres av helsepersonell, og
de som utfører slikt arbeid som helsepersonell (profesjonsnøytral). Pasienter og brukeres rett til
medvirkning ble styrket.
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator ble endret etter endringene
i lovverket. Her understrekes også medvirknings- og rettighetsperspektivet, samt helsepersonells
plikter. Retten til individuell plan tydeliggjør at tjenestene skal samarbeide med brukerne om deres
egne mål for samarbeidet.
Men lovverk og forskrifter som tydeliggjør brukerperspektivet, gir likevel ikke kommunene frie tøyler
til å etablere lavterskeltiltak uten krav til vedtak, dokumentasjon og diagnostisering. Helse- og
omsorgsdepartementet har i rundskrivet Om helse- og omsorgstjenestelovgivningens anvendelse ved
lavterskeltilbud – særlig om krav til
Det typiske for lavterskeltilbud er at pasienter eller
dokumentasjon og diagnostisering,29 utdypet
brukere ikke trenger henvisning eller timebestilling
dette. Dersom lavterskeltilbud inngår som en del
for å oppsøke tjenestene eller delta på aktivitetene
av kommunens samlede helse- og
som tilbys. Tjenestene er ofte gratis for brukerne
og det oppleves å være lav terskel for å oppsøke
omsorgstjenestetilbud, vil ansatte ved
slike tjenestetilbud. Tjenestetilbudet kan variere
lavterskeltilbud tilby helsehjelp, og
mye, men vil ofte bestå av aktiviteter i form av
helsepersonellovens bestemmelse om
gruppeterapi, nettverksmøter eller individuell
dokumentasjon komme til anvendelse. Definisjon
oppfølging i form av enkeltsamtaler/individuell
av helsehjelp er i helse- og omsorgstjenesteloven
samtaleterapi m.m. (HOD, Rundskriv I-4/2017)
relativt vid. Mange av tjenestene som tilbys ved
lavterskeltilbud vil derfor være å anse for
helsehjelp.
Om utredning og diagnostisering sier det samme rundskrivet at lavterskeltilbud kjennetegnes av at
det skal være lav terskel for innbyggerne til å oppsøke og benytte seg av tilbudene. Som følge av
dette vil ikke alle nødvendigvis ha et diagnostiserbart helseproblem. Helsepersonell ved
lavterskeltilbudene kan likevel bidra til at den enkelte som oppsøker tilbudet, får nødvendig hjelp til å
mestre sine problemer eller sin livssituasjon uten at dette for pasienten eller brukeren fremstår som
"helsehjelp" i snever forstand. Men fordi også personer med alvorlig og sammensatt
helseproblematikk kan oppsøke lavterskeltilbud, sier rundskrivet at en utredning/vurdering vil være
nødvendig for å vurdere hvordan brukeren best skal følges opp, og om videre oppfølging kan skje ved
lavterskeltilbudet, eller om det er behov for videre henvisning til andre deler av helse- og
omsorgstjenesten. Å vurdere alvorlighetsgrad blir derfor viktig for helsepersonellet for å sikre at den
enkelte får nødvendig og forsvarlig hjelp.
Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter innen tverrfaglig spesialisert
rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern kom 1. januar 2017. Det betyr at kravene til varsling og
nødvendig samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten er innført, mens ikrafttredelse
av betalingsplikten er utsatt til 2019. (Se lenger fram, avsnittet Kapasitet i kapittelet Muligheter og
utfordringer i framtidens psykiske helsetjenester).

29

Rundskriv I-4/2017
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Kommunale planverk
Psykisk helse berøres i flere kommunale planer og meldinger, Folkehelseplanen30, Plan for trygg og
mangfoldig eldreomsorg31, Aldersvennlig by32, Barnehjernevernet33, Handlingsplan for mennesker
med funksjonsnedsettelser34 og ny Rusmelding er oversendt Bystyret i juni 2018. Det pågår også et
arbeid med Plan for seksuell og reproduktiv helse som vil berøre psykisk helsefeltet. De fleste planene
omfatter psykisk helse i alle aldre. Folkehelseplanen og plan for trygg og mangfoldig eldreomsorg
inkluderer eldres psykiske helse. Demensplanen, Seniormeldingen35 (herunder tiltak for en
aldersvennlig by) og Frivillighetsmeldingen36, har et særlig fokus på eldre og utfordringene man kan
møte i alderdommen. Det er lagt vekt på hvordan Oslos eldrebefolkning i best mulig grad skal kunne
opprettholde et selvstendig, meningsfylt og aktivt liv. Flere av disse planene er fulgt opp med lokale
handlingsplaner og kompetanseplaner.
Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner37 er fulgt opp i Oslo ved at alle bydeler har
utarbeidet lokale handlingsplaner. Helseetaten samarbeider med RVTS om kompetansetilbud knyttet
til planen. Dette inkluderer kompetanse om traumesensitiv tilnærming.
Oslo kommune har en innsatsplan for veteraner etter internasjonale operasjoner, denne inkluderer
kompetansetiltak for ansatte i bydeler og fastleger som møter personell og deres familier. Slike
operasjoner kan gi konsekvenser i form av psykisk helseutfordringer. Innsatsplanen baserer seg på en
byrådssak fra 201438.
Stabil bolig og godt bomiljø er viktig for alle, for mennesker med psykiske helseutfordringer er dette
grunnleggende i en tilfriskningsprosess. I Boligbehovsplan for Oslo kommune 2017 – 202039,
fremkommer det at det boligsosiale hovedmålet til byrådet er å redusere de sosiale ulikhetene i
byen. Strategier som skal sørge for at målene nås er:
 Øke antallet utleieboliger og spre disse over hele byen
 Jobbe for gode bomiljøer som folk trives i
 Vri innsatsen fra midlertidige botilbud til trygge, permanente boliger med oppfølging
 Gi behovsprøvd økonomisk støtte til boutgifter
 Tilby startlån til personer som kan kjøpe sin egen bolig
Visjonen for Osloskolen og barnehagesektoren er:
«I Oslo skal alle barn og unge ha like muligheter. Oslobarnehagen og Osloskolen skal ha høye
ambisjoner og forventninger til den enkeltes faglige og sosiale utvikling, og motivere til lek, læring,
nysgjerrighet, engasjement og kreativitet. Barn og unge skal oppmuntres til å delta i utvikling av et
demokratisk og bærekraftig samfunn.»

30

Byrådssak 10, 02.02.17, Folkehelseplan for Oslo 2017-2020 - Helse og trivsel for alle - Vårt felles ansvar Plan for trygg og mangfoldig eldreomsorg, Oslo kommune, 2017
32
Byrådssak 175/17 Handlingsplan for en aldersvennlig by
33
Byrådssak 207/2017, Strategier og tiltak for Barnehjernevernet fra 2017 -2019
34
Handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser, Rullering 2015–2016, Vedtatt av bystyret 04.03.15
35
Byrådssak 66/14, Seniormelding: Selvstendige, aktive og trygge eldre i Oslo
36
Byrådssak 53, 17.03.16, Engasjement og deltakelse – frivillighet i Oslo 2015 og 2016
37
Et liv uten vold Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014–2017
38
Byrådssak 68/14 - Oslo kommunes innsats for å hedre veteraner etter internasjonale operasjoner.
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I Tildelingsbrevet 201840, legges det vekt på at Utdanningsetaten og skolene skal bygge et sterkt lag
rundt elevene i samarbeid med bydelenes og statens tjenester for barn og unge og elevene selv.
Utdanningsetaten skal legge til rette for aktiv elevmedvirkning, og elevenes kunnskaper og råd skal
tas med i arbeidet med å videreutvikle en trygg og god skole der alle elever lærer mest mulig.
Utdanningsetaten skal også delta i arbeidet i barnehjernevernet. Med satsingen
«Barnehjernevernet» har Oslo kommune mål om å forebygge, oppdage og hjelpe barn som opplever
omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Tillit mellom voksne og barn må stå i sentrum. Dette er
viktig for det enkelte barn og for å unngå at læringen og læringsmiljøet blir skadelidende.
Prinsippet om tidligere innsats skal være gjennomgående i hele det 18-årige utdanningsløpet og sikre
at sosiale og faglige utfordringer forebygges og ikke forsterker seg.
Utdanningsetaten er blant mange i Oslo kommune som har et særskilt ansvar for å fremme barn og
unges psykiske og fysiske helse. Utdanningsetaten skal bidra til å realisere byrådets Folkehelseplan
2017- 2020 og sikre at strategien implementeres på alle skoler. Utdanningsetaten skal bidra i arbeid
med å videreutvikle tjenester, eksempelvis gjennom arbeidet med kompetanseutvikling innenfor
omsorgssvikt og vold (barnehjernevernet) og det å oppdage når barn har psykiske helseutfordringer.
Kompetanseheving skal gjennomføres slik at skolenes ansatte tidlig kan se, snakke med og handle når
barn har psykiske helseutfordringer, opplever mobbing, seksuelle overgrep, omsorgssvikt, vold eller
lever med rus eller andre alvorlige forhold i hjemmet.41
88,2 % av barn i Oslo går i dag i barnehage. Antallet barn i barnehage varierer mellom bydelene. I
Bydel Stovner var deltakelsen 62,1 % 42 i 2017. Barnehagen skal være et trygt og godt sted for alle
barn. En barnehage med kompetente ansatte og godt samarbeid med foreldre er grunnleggende for
et slikt tilbud. De første leveårene er avgjørende for barn. De danner grunnlaget for vår utvikling,
helse og læring, og for hvordan vi skaper relasjoner og trygghet i våre egne og andres liv. Noen barn
og familier vil ha behov for mer støtte og hjelp enn andre, blant annet fra kommunenes tjenester.
Alle barn i Oslo er i kontakt med kommunes helsestasjoner og de fleste går i barnehage.
Helsestasjoner og barnehager har derfor et særlig ansvar for å se hvert enkelt barn og til å gi dem og
deres familier nødvendig støtte og hjelp. Noen ganger er det også behov for hjelp og støtte fra
barneverntjenesten. Oslo kommune har derfor laget en Oslostandarden som skal gi et felles
utgangspunkt for arbeidet med å skape en trygg og god barndom for alle barn, og for at kommunens
tjenester skal være koordinerte og samarbeidende i sitt møte med barn og foresatte. Oslostandarden
angir en minstestandard for hvilke forpliktelser som ligger til helsestasjon, barnehage og
barneverntjeneste for at barn skal få riktig hjelp til rett tid.43

Retningslinjer og veiledere
For området psykisk helse og organisering av tjenester på dette området er det utarbeidet en rekke
veiledere og retningslinjer. Noen er særlig sentrale for lokalt psykisk helsearbeid. Sammen om
mestring44 avløste veilederen om psykisk helsearbeid for voksne i 2014. Som tidligere beskrevet
legger veilederen vekt på at tjenestene organiseres og utformes i et bruker- og mestringsperspektiv,
at tjenestene og tjenestenivåene samarbeider for å sikre helhetlige og koordinerte tjenester og at
40
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psykisk helse og rus ses i sammenheng. Veilederen legger opp til en faglig forståelse av psykiske
helse- og rusutfordringer som gjorde det nødvendig å tenke nytt i utviklingen av tjenestene og
samarbeidet med brukerne.
Faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og
psykiske lidelser (Rop-retningslinjen) kom et par år tidligere.45 Retningslinjen skulle fremme bedring
og livskvalitet hos personer med ROP- lidelser, og den inneholder anbefalinger om kartlegging,
behandling og oppfølging til alle tjenesteytere som kommer i kontakt med gruppen. Veilederens
anbefalinger er gradert utfra grad av evidens, og til forskjell fra Sammen om mestring kan brukeres
og pårørendes kunnskap «forsvinne» litt i denne graderingen. Retningslinjen tydeliggjør rettigheter
og anbefalinger for målgruppa som skal sikre samtidig og god oppfølging fra både kommune og
spesialisthelsetjeneste.
Retten til Individuell plan og plikten til å tilby dette, er forankret i flere lover og en forskrift46 som har
som formål å sikre at personer som har behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og
rehabilitering, tilbys og ytes tjenester som kan bidra til stimulering av egen læring, motivasjon, økt
funksjons- og mestringsevne, likeverdighet og deltakelse. Formålet er også å styrke samhandlingen
mellom tjenesteyter og pasient og bruker og eventuelt pårørende, og mellom tjenesteytere og etater
innen et forvaltningsnivå eller på tvers av forvaltningsnivåene. Forskriften ble fulgt opp av en
veileder47 som vektlegger tjenester som fremmer og understøtter pasientens og brukerens innsats i å
gjenvinne og opprettholde best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse.
Veilederen gir utdypende forklaringer til hvordan lov og forskrift skal forstås.
Ett av tiltakene i oppfølgingen av primærhelsemeldingen48
er en veileder for oppfølging av personer med store og
«Store og sammensatte behov» kan ikke
sammensatte behov49. Det legges til grunn at innbyggernes
utelukkende beskrives ut fra egenskaper
ved individet. En sentral nøkkel til
behov for tjenester kan påvirkes gjennom tidlig
kvalitetsforbedring ligger i erkjennelsen
identifisering av behov og målrettet og strukturert innsats.
av at utvikling av store og sammensatte
Mer strukturert oppfølging gjennom tverrfaglig teamarbeid
behov også i betydelig grad kan skyldes
og helhetlig strukturert tilnærming anbefales. Veilederen
faktorer ved tjenestene. (Veileder om
påpeker at en tilnærming, som innebærer at tjenester fra
oppfølging av personer med store og
ulike enheter virker sammen til en helhet for pasient og
sammensatte behov)
bruker, stiller store krav til ledelse. Det påpekes at «økende
spesialisering og «silo-organisering» av tjenester kan ha bidratt til fragmentering av tjenestetilbudet
både i kommuner og i spesialisthelsetjenesten. De som trenger bred faglig tilnærming må forholde
seg til et økende antall tjenesteytere. Dermed øker også behovet for koordinering ved at bidrag fra
mange aktører må ses i sammenheng og organiseres på en strukturert måte rundt den enkelte.»
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Psykisk helsearbeid for barn og unge beskrives i en mer enn 10 år gammel veileder50. Psykisk
helsearbeid for barn og unge understrekes som et ansvar for kommunen, og innbefatter både
forebyggende arbeid og et koordinert samarbeid i forhold til barn og unge som har utviklet psykiske
lidelser av ulik alvorlighetsgrad. Det psykiske helsearbeidet knyttes i veilederen til barn og unges
arenaer, men påpeker også behovet for egne tjenestetilbud, særlig for de som har utviklet psykiske
helseproblemer, og at kommunen må ha et differensiert tilbud. Veilederen vektlegger noen
grunnleggende perspektiver:
 Mestringsperspektivet
 Brukerperspektivet
 Helhetsperspektivet
 Helsefremmende og forebyggende perspektiv
 Kunnskaps- og kompetanseperspektivet
Pårørendeveilederen51 kom i januar 2017, den handler om involvering av og støtte til pårørende i
hele helse- og omsorgstjenesten, og beskriver pårørendes rettigheter og helse- og omsorgstjenestens
plikter. I tillegg gir den anbefalinger om god praksis. Veilederen gjelder alle pårørendegrupper, og
inkluderer eldre, voksne, ungdom og barn som pårørende, uavhengig av pasientens eller brukerens
diagnose. Veilederen viser både lovkrav og anbefalinger. Den differensierer krav (lov- eller
forskriftsfestet, eller så tydelig faglig forankret at det sjelden vil være forsvarlig ikke å gjøre som
beskrevet) og sterke anbefalinger fra Helsedirektoratet. Dette gjør den ved å benytte «skal» eller
«må» i teksten ved krav og ordet «bør» ved anbefalinger. Ordet «kan» brukes om eksempler eller
anbefalte forslag til hvordan man kan handle for å oppnå et lovkrav eller en sterk anbefaling.
Spesialisthelsetjenesten52 er pålagt å ha barneansvarlig personell med ansvar for å fremme og
koordinere helsepersonells oppfølging av barn som pårørende. Veilederen er et tillegg til rundskrivet
«Barn som pårørende» (IS-5/2010) og viderefører og erstatter veilederen om pårørende i helse- og
omsorgstjenesten.53 Fra 2018 er også søsken som pårørende inkludert. Barn som pårørende også tatt
inn i Programmet for en aktiv og fremtidsrettet pårørendepolitikk.54
Pakkeforløp innebærer å etablere nasjonale, normerende forløp for utredning og behandling av ulike
tilstander. Pakkeforløpene for psykisk helse- og rusrelaterte utfordringer skal bygge på nasjonale og
internasjonale faglige retningslinjer for utredning og behandling der disse finnes. Målet er å forbedre
behandlingstilbudet på psykisk helse og rus, redusere uønsket variasjon slik at alle får så god og
effektiv behandling som mulig. Helsedirektoratet påpeker at det er flere forbedringspunkter både i
oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåer og koordinering av tjenester til personer med milde,
moderate eller alvorlige psykiske lidelser og personer med rusmiddelproblemer. Arbeidet med
Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal bygger på erfaringer fra prosessen rundt Pakkeforløp for
kreft. Pakkeforløpene for psykisk helse og rus, som de fleste andre overordnede og faglige føringer,
poengterer at det er brukerne som er eksperter på eget liv, at brukerne må involveres og at
tjenestene må ta hensyn til pasientens behov, ressurser og hva som er viktig for den enkelte.
Kritikere påpeker at pakkeforløp kan bidra til det motsatte, standardiserte tilbud og liten fleksibilitet i
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forhold til individuelle behov og livsbetingelser. Oslo kommune har i sitt høringssyn, vært svært
kritisk til innføring av pakkeforløp for disse målgruppene.
I august 2017 lanserte regjeringen sin strategi for hele psykisk helsefeltet, med særlig fokus på barn
og unge55. Sju departementer står bak strategien som understreker at alle sektorer har ansvar for
innbyggernes psykiske helse, ikke bare helsesektoren. Regjeringen har i strategien og i
regjeringsplattformen varslet en opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse.
I overordnede veiledere og retningslinjer gjenspeiles gjeldende faglige føringer for psykisk
helsearbeid. Det vektlegges lett tilgjengelige, fleksible, tilpassede og koordinerte tjenester, samtidig
som mestrings – og brukerfokuset er helt sentralt. Framhevelsen av en kunnskapsbasert praksis kan
se ut som en tydeligere anbefaling når det gjelder lokalt psykisk helsearbeid enn der
spesialisthelsetjenesten er hovedmottaker.

Kunnskap om befolkningens psykiske helse
Risiko for utvikling av psykiske plager, rusmiddelbruk og avhengighet øker med kort utdanning og lav
inntekt, og det er en klar sammenheng mellom sosioøkonomisk status og psykisk helse.
Helseundersøkelser56 viser f. eks. at selv om personer med høy utdanning drikker minst like mye
alkohol som de med lav utdanning, er avhengighet mer vanlig blant personer med lav utdanning.
Folkehelseinstituttets tvilling-undersøkelse viser at angstlidelser er seks ganger så vanlig blant
personer med bare grunnskole, enn blant dem med høyest utdanning. Internasjonal og nasjonal
forskning viser tilsvarende sosiale forskjeller for depresjon og for andre psykiske lidelser, blant annet
schizofreni.
Kunnskapen om befolkningens psykiske helse inngår i ulike veiledere og undersøkelser. Noen
konsentrerer seg om den delen av befolkningen som allerede får psykisk helse- og rustjenester eller
er brukere i Nav, som f. eks. Brukerplan. Ungdata er en undersøkelse som gjøres blant elever på
ungdomstrinnet og i videregående opplæring (ikke lærlinger), og omfatter store deler av elevenes
selvrapporterte livsvilkår, også psykisk helse- og rusutfordringer. Folkehelseinstituttet er et statlig
forvaltingsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Som en del av virksomheten samler de
også data om befolkningens psykiske helse.
Oslo kommunes statistikktjeneste er organisert som et tverretatlig samarbeid mellom Byrådsavdeling
for finans, Bymiljøetaten, Helseetaten, Utdanningsetaten, Velferdsetaten og Klimaetaten. På
statistikksidene til Oslo finnes en egen side som heter Oslohelsa. Oslospeilet har siden 1991
presentert faktabaserte analyser fra kommunens statistikktjeneste til bruk for kommunens politiske
og administrative ledelse og andre interesserte.

Brukerplan
Brukerplan er egentlig et planleggingsverktøy for etablering og dimensjonering av kommunale helseog rustjenester. Men det gjøres en kartlegging av omfanget av rus- og psykiske problemer blant
tjenestemottakere i kommunen/bydelene. Fagpersoner i tjenestene vurderer hvilke brukere som har
55
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Aldersfordeling med kun psykisk helse problemer,

et rus- og/eller psykisk helseproblem. Det gjøres en
Oslo (Totalt 4.691 kartlagt)
individuell funksjonsvurdering av den enkelte bruker på åtte
Aldersfordeling
områder: bolig, arbeid og meningsfull aktivitet, økonomi,
16-17 år
2%
fysisk helse, rus, psykisk helse, sosial kompetanse og
18-23 år
9%
nettverk. I tillegg kartlegges kjønn, alder omsorg for barn, og
24-29 år
9%
30-39
år
19
%
tjenestene brukeren i dag får fra kommune- og
40-49 år
22 %
spesialisthelsetjeneste. Det gjøres også en vurdering i forhold 50-59 år
21 %
60-69 år
11 %
til den enkeltes framtidige tjenestebehov. Brukerne følges
70 år og eldre
8%
over tid, og det framkommer om problemer på disse åtte
områdene vedvarer over tid.
Innsamlede data, viser hvordan ansatte i kommunene
vurderer livskvalitet og utfordringer for alle brukere (over 16
år) av kommunens psykisk helse- og rustjenester. Ti av 15
bydeler i Oslo hadde tatt i bruk Brukerplan i 2016. Fra 2017
er alle bydeler med.

Norge 2016 psyk
1%
11 %
12 %
18 %
21 %
18 %
11 %
8%

Aldersfordeling, brukere med rus og ROP, Oslo
(Totalt 3.903 kartlagte)

16-17 år
18-23 år
24-29 år
30-39 år
40-49 år
50-59 år
60-69 år
70 år og eldre

Aldersfordeling
1%
6%
10 %
21 %
25 %
24 %
10 %
4%

Kompetansesenter rus (Korus) og Nasjonalt senter for
psykisk helsearbeid (Napha) utarbeider rapporter på
bakgrunn av brukerplantallene, rapportene utarbeides på
bydelsnivå, og gir viktig informasjon når bydelene skal
identifisere og planlegge sammen med de brukerne som allerede får tjenester.

Norge 2016 rus
2%
8%
13 %
22 %
24 %
19 %
8%
3%

Ungdata
Ungdata (NOVA)57 gjør en årlig spørreundersøkelse til elever på ungdomstrinnet og i videregående
opplæring (ikke lærlinger). For kommuner og fylkeskommuner er Ungdata et kartleggingsverktøy som
egner seg til bruk i det forebyggende ungdomsarbeidet og for å få oversikt på folkehelseområdet.
Oslo deltok sist i 2015. Undersøkelsene for Oslo kommune kalles Ung i Oslo, og er utført i 2018.
Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ulike sider ved ungdoms hverdag og deres levekår, og å
undersøke endringer over tid gjennom å sammenlikne med fire tidligere Ung i Oslo-studier (fra 1996,
2006, 2012 og 2015).
Ungdata oppdateres årlig og gir et bredt
og oppdatert bilde av norske
ungdommers fritidsaktiviteter og
hvordan de har det på ulike områder.
Rapporten baserer seg på svar fra rundt
240.700 elever på ungdomstrinnet og i
videregående opplæring som deltok i
Ungdata i årene 2015 til 2017.
Undersøkelsen omfatter altså unge som
går på enten ungdomsskole eller
videregående skole.
Nova utfører nå pilotundersøkelser som
ser på ungdom som ikke nås gjennom
57

Omfanget av selvrapporterte depressive symptomer har
gradvis økt blant jenter siden begynnelsen av 2010-tallet.
Årets undersøkelse tyder på en ytterligere økning. Mens de
tidligere målingene har vist en økning på 0,2–0,3
prosentpoeng per år, viser årets undersøkelse en økning på
hele 1,8 prosentpoeng. Selv om en ikke skal legge altfor stor
vekt på funn fra en enkeltmåling, er det likevel rimelig å
betrakte denne økningen som markant. Blant gutter har det
de siste årene vært en svak nedgang i andelen som
rapporterer om høyt nivå av depressive symptomer. Årets tall
tyder på at denne trenden kan være brutt, og at det har vært
en økning også for gutter. Tilsvarende viser årets undersøkelse
at andelen av ungdommer som opplever ensomhet, er den
høyeste som noen gang er registrert i Ungdata (Ungdata
2017).
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den ordinære Ung i Oslo-undersøkelsen (f.eks. de som har sluttet på skolene eller er i lære), og en
variant av Ung i Oslo for 5.-7. klassinger (Ungdata junior). Dette vil kunne supplere den kunnskapen vi
har i dag.
Ung i Oslo 2018
Den femte Ung i Oslo-undersøkelsen ble lansert 19.06.18.58 Siden kartlegging av psykiske plager
startet i 1996, har økningen i hele perioden vært markant for jenter. Dette fortsetter i årets
undersøkelse for alle typer psykiske plager, og det er bekymringer som øker mest. Det som er nytt i
2018, er en markant økning i psykiske helseplager også blant gutter. Rapporten tar forbehold om den
økte rapporteringen innebærer at det blir stadig flere som sliter med psykiske helseutfordringer, eller
om det reflekterer endringer i hvordan ungdom selvrapporterer helseplager.
Undersøkelsen identifiserer en gruppe ungdommer som en stor del av den samlete problematferden.
Disse ungdommene har ofte flere tilleggsproblemer. Det kan være ustabile hjemmeliv, svak psykisk
helse, dårlig skoletilpasning og rusproblemer. For gutter har denne gruppen fra 2015 til 2018, økt fra
5 % til 9 % for guttene og fra 2 % til 3 % av jentene.

Folkehelseinstituttet
Senest i januar 2018 ga Folkehelseinstituttet ut rapporten Psykisk helse i Norge59. Her presenteres
oppdaterte tall på forekomst av psykiske lidelser, rusbrukslidelser, selvmord og selvmordsforsøk.
Rapporten gir også en oversikt over utbredelsen av søvnproblemer og demens, samt tall på
livskvaliteten i den norske befolkningen.
Hovedbudskap i rapporten Psykisk helse i Norge
 Rapporten viser at psykiske lidelser og rusbrukslidelser er utbredt i den norske befolkningen, og
at disse lidelsene bidrar til betydelig helsetap. Selvmord bidrar til mange tapte leveår. Kronisk
insomni rammer en av syv voksne, og norske ungdommer sover for lite på hverdagene.
Forekomsten av demens er høyere enn tidligere antatt.
 Vi finner ingen holdepunkter for at andelen med psykiske lidelser øker i den voksne
befolkningen. Derimot observerer vi en økning i andelen unge jenter som rapporterer et høyt
nivå av psykiske plager, og som oppsøker helsetjenesten for sine plager. Når det gjelder
rusbrukslidelsene, er det med bakgrunn i økt alkoholkonsum grunn til å anta at det har vært en
økning i andelen med alkohollidelser.
 Forekomsten av psykiske plager er høyere blant innvandrere fra lav og middelinntektsland enn i
den øvrige befolkningen. Dette finner vi for både voksne, barn og unge med innvandrerbakgrunn.
Det er imidlertid store forskjeller avhengig av hvilket land de kommer fra. Innvandrere har
gjennomgående mindre kontakt med helsetjenesten for psykiske plager enn det den øvrige
befolkningen har.
 Den norske befolkningen har jevnt over god livskvalitet. De fleste ungdommer er fornøyde med
livet sitt og foreldrene sine. Tre av fire ungdommer tror de vil få et godt og lykkelig liv. Det norske
lykkenivået har økt noe de siste årene.
(Fra Rapporten Psykisk helse i Norge 2018)

58
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På Folkehelseinstituttets sider60 finnes også en oversikt over psykiske plager og lidelser hos barn.
Med tanke på at Oslo kommune i liten grad har egne tjenester for barn med psykiske
helseutfordringer, stiller dette store krav til de sektorene som møter barn og familier. Tilgjengelighet
og kompetanse bør være en strategi for å gi tidlig og riktig hjelp.
Psykiske plager og lidelser er et stort helseproblem hos barn og unge i Norge i dag. Til enhver tid
regner vi med at:
 15-20 prosent av barn og unge mellom 3 og 18 år har nedsatt funksjon på grunn av psykiske
plager som angst, depresjon og atferdsproblemer.
 Omtrent åtte prosent av barn og unge har så alvorlige problemer at det tilfredsstiller kriteriene
til en psykisk lidelse (Heiervang, 2007, Wichstrøm, 2012, Mykletun, 2009).
Psykiske plager er oftest forbigående
For de fleste barn og unge er psykiske plager forbigående, men hos noen vedvarer plagene. En
fjerdedel av barn som ved 18 måneders alder har betydelige psykiske plager, har det også ved 4 års
alder (Mathiesen, 2009). Blant fireåringer vil 40 prosent av de med betydelige psykiske plager
fremdeles ha dette som 10-åringer (Koot, 1992).
Flere psykiske lidelser samtidig
Det er vanlig at flere psykiske lidelser opptrer samtidig:
 Om lag fire av fem fireåringer med depresjon og atferdsforstyrrelser har en annen psykisk lidelse
i tillegg (Wichstrøm, 2012). Emosjonelle lidelser (angst- og depresjonslidelser) og atferdslidelser
opptrer ofte samtidig.
 Ved 8-10 års alder har mange barn med ADHD, atferdslidelse eller emosjonell lidelse en annen
psykisk lidelse i tillegg. Man regner med at mellom 3 og 5 prosent av barn og unge under 18 år
har ADHD (Helsedirektoratet, 2007). Det er vanligst at atferdsforstyrrelsene opptrer sammen
med ADHD eller angst- og depresjonslidelser (Heiervang, 2007).
 I ungdomstiden (13-18 års alder) har man funnet at om lag 40 prosent av ungdommene som lider
av en gruppe av psykiske lidelser (f.eks. stemningslidelser) også tilfredsstiller kriteriene for en
annen gruppe av psykiske lidelser (f.eks. atferdsforstyrrelser) (Merikangas, 2010). Dette gjelder
særlig for stemningslidelser,
fhi.no/nettpublikasjoner

Ifølge Helsedirektoratets beregninger er andelen personer over 67 år økende fra 640 000 i 2011 til
over en million i 2030.61 Forekomsten av psykisk sykdom blant eldre er lite undersøkt i Norge, men
basert på det man vet, kan man anslå at forekomsten å ligge på 20–25 prosent.62 I tillegg har mange
psykiske plager uten at de er alvorlige nok til å gi en diagnose. Befolkningsveksten i Oslo er høy, på
kort sikt er det en liten utflating i befolkningsveksten blant de eldste innbyggerne, men det forventes
at det blir høyest vekst i de eldste aldersgruppene etter 2020. Fram mot 2040 vil antall 80- åringer
dobles.63
Psykisk sykdom og psykiske plager er dermed en stor utfordring også i den eldre delen av
befolkningen. Forebygging og tidlig intervensjon kan hindre at psykiske plager utvikler seg til psykisk
sykdom. Aldring medfører ofte tapsopplevelser både av nære mennesker og av egen helse.
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Ensomhet og tap kan gjøre eldre sårbare for bl.a. depresjon. I takt med økningen i antall, vil eldre
med demens øke betydelig i årene fremover.64
Tre av fire barnevernsbarn på institusjon har en psykisk lidelse, viser en norsk rapport. Rapporten,
som heter «Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner65», avdekker at så mange som 76
prosent av alle barnevernsbarn på institusjoner i Norge har en psykisk lidelse. Forskningen er gjort på
oppdrag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og Helsedirektoratet. Dette er den
største kartleggingen av psykisk helse i norsk barnevern noensinne.

Fra kunnskap om helsetilstand til praksis
Folkehelseinstituttet sier at psykiske plager er forbigående for de fleste barn og unge. Likevel er det
avgjørende at helsestasjon, barnehage, skole og andre arenaer for barn og unge er i stand til tidlig å
identifisere de som står i fare for at betydelige psykiske plager vedvarer, og at de blir møtt med den
kunnskap og kompetanse som barna trenger. Det er vanlig at atferdsforstyrrelser opptrer sammen
med ADHD eller angst- og depresjonslidelser. Når man regner med at mellom 3 og 5 prosent av barn
og unge under 18 år har ADHD66, og at mange med ADHD, atferdslidelse eller emosjonell lidelse, har
en annen psykisk lidelse i tillegg, må denne gruppen barn få en særlig oppmerksomhet.
Unge som omfattes av Ungdata-undersøkelsen rapporterer en økning i depressive symptomer både
blant gutter og jenter (Ungdata 2017). Det samme gjenspeiler seg i Ung i Oslo 201867. I ungdomstiden
mener man at om lag 40 prosent av ungdommene som lider av en gruppe av psykiske lidelser (f.eks.
stemningslidelser) også tilfredsstiller kriteriene for en annen gruppe av psykiske lidelser, f.eks.
atferdsforstyrrelser68.




70 000 unge under 30 år står utenfor arbeid og skole, ifølge Nav
1 av 4 unge faller ut av videregående opplæring og antall unge uføre øker
Psykiske lidelser er den viktigste årsaken til at unge blir uføre
Unge som faller utenfor i det norske samfunnet, er en av våre største utfordringer i dag. Omkostningene
er store både for de unge det gjelder og for samfunnet. En rapport fra OECD(2015) viser at Norge er
blant de som er dårligst på å få unge utenfor arbeid og skole inn i arbeidslivet (Napha.no).

Nevrobiologiske utviklingsforstyrrelser rommer
blant annet ADHD, Tourettes syndrom, og
Asperger syndrom. Barn og unge med
nevrobiologiske utviklingsforstyrrelser har ofte
mange utfordringer og er en gruppe som
trenger bistand fra ulike tjenester og etater.
Bydelene i Oslo har meldt at oppfølging og
bistand til denne gruppen kan være
utfordrende. Det er derfor utviklet et
kompetanseprogram rettet mot ansatte i ulike

Kompetanseprogrammet «Hvorfor blir mor så
sinna?»
Målet er bedre tverrfaglig samhandling og
tjenesteutvikling for å sikre sømløse og tilrettelagte
tjenester for barn og unge med nevrobiologiske
utviklingsforstyrrelser. En sentral del av programmet
er å skape felles forståelse av kontekst og virkelighet
gjennom dialog og gruppelæringsprosesser, der
personer med erfaring og ansatte i tjenestene
opptrer som likeverdige parter. Kunnskapen skapes i
fellesskapet, og det er denne kunnskapen som skal
bidra til endret forståelse for målgruppen og økt
kompetanse i tjenestene.
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tjenester i bydelene, spesialisthelsetjenestene og NAV for å få mer kunnskap og forståelse for den
situasjonen barn og foreldre står i hver dag. Kompetanseprogrammet legger grunnlag for utvikling av
nye tjenester. Programmet er med andre ord verktøyet som skal bidra til å skape en felles
kontekstforståelse og øke samhandlingskompetansen.
Antallet unge som blir uføre øker, og den viktigste årsaken til at unge blir uføretrygdet er psykiske
lidelser. Denne kunnskapen viser med all tydelighet at innsats som kan forebygge psykiske
helseplager blant barn og unge, bør være lett tilgjengelig der barn og unge til vanlig oppholder seg.
Modum bad har i samarbeid med Modum kommune
utviklet et fire-timers undervisningsprogram69 for
ungdomsskolen, «psyktnormalt,» som man håper skal
fremme livsmestring og forebygge frafall i skolen.
Innhold og rammer for gjennomføring er godt evaluert
av både elever, lærere, foreldre og skolehelsetjeneste.
Kommunen og Modum bad sier at tiden er moden for
å dele konseptet med andre kommuner,
fylkeskommuner, opplæringsinstitusjoner for lærere
og andre aktuelle aktører.70

Undervisningsprogrammet #psyktnormalt:
Programmet ønsker å normalisere psykiske
vansker og senke terskelen for å be om
hjelp. Man vil gi elevene strategier til å
mestre tanker og følelser, og øke deres evne
til å kjenne livsmestring. På denne måten
håper man på å kunne forebygge psykiske
lidelser (napha.no).

I Oslo har det gjennom mange år vært et tett samarbeid mellom utvalgte skolehelsetjenester i
videregående skoler og lokalt psykisk helsevern for barn og unge (BUP). BUP inngår som en del av
skolehelsetjenesten med fast tilstedeværelse, slik at den blir tverrsektoriell og på den måten kan
bidra til at unge som har behov for det, kan bli henvist videre til utredning og behandling i
spesialisthelsetjenesten71. OUS-sektor deltar med to poliklinikker og A-hus har deltatt med to
poliklinikker (A-hus har sagt opp avtalen i 2018). Diakonhjemmet sykehus (BUP Vest) har også et
styrket og forpliktende samarbeid med sine to bydeler, de er i tillegg inne på barne- og
ungdomstrinnet. Nic Waals institutt (Lovisenberg sykehus) som betjener bydelene Gamle Oslo,
Grünerløkka, St. Hanshaugen og Vestre Aker deltar ikke i et forpliktende samarbeid med
skolehelsetjenesten. Tiltaket med tilstedeværelse i skolehelsetjenesten bidrar til tidlig innsats og
forhindrer videreutvikling av psykiske helseplager til mer omfattende psykiske helseutfordringer. En
mer systematisk innsats rettet mot psykisk helse i ungdomsskolen er under arbeid.
Når det gjelder voksne er satsningen både på åpne kurs- og gruppetilbud med lett tilgjengelighet og
modeller for å følge opp mennesker med mer alvorlige psykiske helse- og rusutfordringer vært
betydelig, både gjennom overordnede føringer og tilskuddsordninger.
Både bydelene og spesialisthelsetjenesten tilbyr tjenester som skal være raske og tilgjengelige.
Spesialisthelsetjenestens tilbud «Raskere tilbake» er beregnet for personer i jobb eller skole med
psykisk helseutfordringer som enten har ført til, eller kan føre til, at vedkommende faller ut av jobb
eller skole. Dette har t.o.m. 2017 vært en satsning med øremerkede midler fra staten. Fra i år er alle
øremerkede midler til raskere tilbake-formål samlet i ordinær budsjettramme til helseforetakene.
Spesialisthelsetjenesten skal fortsatt ha tilbud til pasienter som tidligere var aktuelle for et raskere
tilbake-tilbud, men basert på gjeldene prinsipper for prioritering. Pasientene skal heretter henvises til
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spesialisthelsetjenesten på lik linje med andre grupper med pasienter uavhengig av om de er i jobb
eller skole. Det gjenstår å se om tilbud og tilgjengelighet opprettholdes med denne omleggingen.
Potensialet for utvikling av lokalt psykisk helsearbeid ligger særlig i faglige og overordnede føringer
for hvordan psykiske helseproblemer forstås, hvordan de kan forebygges og hvordan helsetjenester
kan utvikles best mulig. Fra å basere offentlige tilbud på en medisinsk og biologisk problem- og
sykdomsforståelse, ser vi i de senere år en dreining til en mer ressursorientert forståelse som retter
fokus på mestring og vekst. I dette perspektivet er brukerkompetansen sentral, og tjenester på både
system og individnivå bør utvikles i samarbeid med de som er brukere av tjenestene og innbyggerne
for øvrig.
Med dette utgangspunktet er ikke en eksakt kunnskap om befolkningens psykiske helse avgjørende.
Det viktige er at alle sektorer har kunnskap om hva som bidrar til positiv utvikling av psykisk helse, og
at sektorene utøver dette i praksis. Mennesker som er i fare for å utvikle psykiske helseproblemer må
fanges opp, og de som har behov for tilpasset oppfølging må få et adekvat tilbud. Dette medfører at
folkehelsearbeidet, det forebyggende arbeidet og de psykiske helsetjenestene må innrette seg slik at
samarbeidet med innbyggere og brukere fører til en utvikling av praksis som er nyttig og som treffer
individuelle og befolkningsmessige behov. Det er her mulighetene i framtidens psykiske
helsetjenester i hovedsak befinner seg, mens hovedutfordringene kan ligge i kompetanse og mer
strukturelle forhold.

Lokalt psykisk helsearbeid i Oslo i dag
Bydelene, og Oslo kommune for øvrig, har i løpet av opptrappingsperioden for psykisk helsearbeid og
i årene etter, gjort et betydelig løft når det gjelder psykisk helsearbeid. Dette gjelder både utvikling
av tilbud, kompetanse og samhandling mellom tjenestesteder og nivåer. Helseetaten har utarbeidet
en sammenstilling/et utdrag av bydelenes beretninger om Psykisk helsearbeid i årsberetningene for
2017, og det bydelene presenterte i dialogmøter under utarbeidelsen av dette kunnskapsgrunnlaget.
Psykisk helse- og rustjenester er ulikt organisert i Oslos kommune. I noen bydeler ligger disse
tjenestene samlet, enten sammen med øvrige helse- og omsorgstjenester, eller sammen med
sosialtjenesten i Nav. Noen bydeler har målgruppeorganisert tjenestene, andre har organisert
tjenestene etter tilbudets art, f. eks. bemannede boliger i samme enhet uavhengig av hvilken
målgruppe boligen er ment for. Noen bydeler har lagt ansvaret for psykisk helse for barn og unge
sammen med voksentjenestene, mens andre har lagt dette ansvaret til en tjeneste som har barn og
unge som sin hovedmålgruppe, f. eks. helsestasjonstjenester eller pedagogiske fagsentre. Ingen
bydeler har en egen enhet for psykisk helse, barn og unge.
Felles for alle bydelene er at de, som et minimum, har en psykisk helsetjeneste som tilbyr oppfølging
ambulant eller på tjenestestedets adresse til mennesker med psykisk helseutfordringer, som oftest
etter søknad og vedtak. Alle bydelene har også boliger for denne målgruppa, med personalbase eller
med ambulant oppfølging. I noen bydeler er det egne team for ROP (rus og psykisk helse), mens
andre inkluderer ROP i psykisk helsetjenestene.
Bydelenes psykiske helsetjenester varierer fra åpne tilbud og kurs, til tjenester for mennesker som
søker/ ber om hjelp, altså fra lavterskel/selvhenvendelse til henvisning og vedtak, fra mestringskurs
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til langvarig og koordinert oppfølging. Omfanget kan variere fra en samtale eller to til heldøgns
omsorg. Noen av tjenestene tar imot på kort varsel, mens andre er langvarige og planlagte. Noen
tjenester driver bydelene alene, noen i samarbeid med andre bydeler og/eller
spesialisthelsetjenesten. Det kjøpes også tjenester, internt i kommunen (f. eks. i Velferdsetatens
tilbud) eller av private tilbydere.
Aktivitets- og fritidstilbud kan være kommunalt drevet eller i samarbeid med frivillige eller ideelle
aktører.

Psykisk helsetilbud i Oslo, ulike satsninger og forløp
Bydelene og det det øvrige lokale psykiske helsearbeid kan beskrives på ulike nivåer og med ulike
målgrupper. Her benyttes hoved-forløpene i veilederen Sammen om mestring72 som en inndeling.
Inndelingen vil ikke være kategorisk, da det ofte vil være slik at de samme innbyggerne, og grupper
av innbyggere, sammen med satsningen og tjenestene vil være forløpsovergripende.
Psykisk helseutfordringer, psykisk helse - alvorlighetsgrad

Alvorlighetsgrad Norge 2016 psyk
Mild og kortvarig
10 %
8%
Kortvarig alvorlig/langvarig mildere
58 %
69 %
Alvorlig og langvarig
32 %
23 %
Sum
100 %
100 %
N = 4689. Antall med psykisk problem
ROP, psykisk helse - alvorlighetsgrad

Alvorlighetsgrad Norge 2016 rus
Mild og kortvarig
7%
7%
Kortvarig alvorlig/langvarig mildere
63 %
69 %
Alvorlig og langvarig
30 %
24 %
Sum
100 %
100 %
N = 2951. Antall med psykisk problem
Figurene over er hentet fra Brukerplan og viser hvordan tjenestene fordeler brukere etter
alvorlighetsgrad. Figur 5 viser brukere med psykisk helseutfordringer, figur 6 viser brukere med
psykisk helseutfordringer som har et rusproblem i tillegg.
Forløp 0, Helsefremmende arbeid og folkehelsearbeid
Generelle levekårs- og helsefremmende satsninger, innsats overfor risikoutsatte grupper.
Sosiale kontekster og levekår spiller en stor rolle for den psykiske helsen. I tillegg til virksomheter og
tjenestesteder som har psykisk helsearbeid som hovedoppgave, skjer mye av det forebyggende og
tidlig intervenerende psykisk helsearbeidet i andre sektorer som skole, barnehage, kultur og fritid.
Disse sektorene er viktige både for å forebygge, og for at det tilrettelegges slik at mennesker som har
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psykiske helseproblemer gis mulighet for deltakelse i og mestring av ordinære aktiviteter. Frivillige og
ideelle organisasjoner gjør et stort og variert arbeid på psykisk helseområdet. Det strekker seg fra
selvhjelpsgrupper til tiltak som har rehabilitering som hovedmål.
De generelle levekårs- og helsefremmende satsningene finner vi igjen i folkehelseplanene og
folkehelsearbeidet. Mobbeprogrammer og tiltak som skal øke barn og unges mestringsopplevelse og
trivsel i skole og barnehage, er eksempel på slike satsninger og gjenfinnes i planverk og retningslinjer
for disse arenaene og sektorene. Kompetanse om psykisk helse er en viktig faktor som det satses på i
disse sektorene.
Satsninger og innsats overfor risikoutsatte grupper i bydelene foregår ofte på de arenaene og i de
tjenestene som de risikoutsatte gruppene befinner seg på. Det handler ofte om identifisering og
tidlig innsats, f.eks. i skolehelsetjenesten, fritidssektoren og i barnehage. I Oslo har f. eks. Bydel
Søndre Nordstrand kurset sine ansatte i metoden «Å ta opp uro» i flere år. Bydelen kom ved en
tilfeldighet over metoden i 2007 og har siden 2009 selv drevet opplæring i den. RBUP Øst og Sør
overtok opplæringen i 2017. Barnehageansatte, barnevernsansatte, helsesøstre, ansatte i politiet,
bydelsdirektør, enhetsledere, ansatte i Nav, fysioterapeuter, Røde Kors-ansatte og ansatte i ulike
trossamfunn er kurset i metoden.
BTI (Bedre Tverrfaglig Innsats) er en modell som skal bidra til at barn, unge og familiene deres får
nødvendig hjelp så tidlig som mulig. Modellen er laget for å bedre samhandlingen mellom de ulike
kommunale tjenestene som jobber med utsatte barn og unge. Målgruppen for BTI-modellen er barn
og unge som har behov for hjelp, støtte og oppmerksomhet i korte eller lengre perioder i livet.
Målgruppen er 0 til 23 år. BTI er lagt inn som en del av barnehjernevernet og bydelene Nordre Aker
og Søndre Nordstrand har tatt i bruk modellen.
Modellen har tre grunnleggende formål:
 Tidlig identifisering og intervensjon
 Bedre samordning av kommunalt (og statlig) tjenestetilbud
 Medvirkning
En styrket skolehelsetjeneste kan både sortere under forløp 0, helsefremmende arbeid og
folkehelsearbeid, og forløp 1. Her omtales satsningen i skolehelsetjenesten i neste kapittel (Forløp 1,
milde og kortvarige problemer).
Forløp 1, Milde og kortvarige problemer
Kommunen har hovedansvaret
Eksempler på tilstander som kan betegnes som milde og kortvarige:
 Nyoppstått angst eller depresjon av mild til moderat grad
 Selvskading uten samtidig personlighetsforstyrrelse
 Bruk av illegale rusmidler uten klar funksjonssvikt
 Høyt alkoholkonsum som skaper problemer uten å oppfylle krav til skadelig bruk
Angst og depresjon regnes som de mest utbredte psykisk helseutfordringene, og dette rammer svært
mange i løpet av livet. Noen ganger i en mild form og andre så alvorlig at det kan føre til sykemelding.
Mange håndterer mildere angst og depresjon og andre milde psykiske helseplager på egen hånd og i
eget nettverk uten å oppsøke fastlege eller andre offentlige tjenester. Men vi vet også at denne type
helseutfordringer kan utvikle seg til langvarige og mer alvorlige problemer. Dette er noe av
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bakgrunnen for satsninger på kurs i depresjonsmestring (KiD) og Rask Psykisk Helsehjelp, tilbud som
kan fange opp tidlig og bidra til at problemene ikke forsterkes. Dette sammen med fastlegenes
innsats, er forankret i mange bydeler. Også ideelle og frivillige organisasjoner tilbyr KiD-kurs.
KiD-kurs er i utgangspunktet beregnet for innbyggere over 20 år. KiD-kurs er et forskningsbasert
forebyggende og behandlende tiltak for personer som sliter med nedstemthet eller mild/moderat
depresjon. Kognitive teknikker benyttes og det forutsettes en egeninnsats med «hjemmelekser.»
Kurset går vanligvis over ti uker, to og en halv time hver gang. Denne metodikken er videreutviklet
slik at det i dag finnes både Mestringskurs for ungdom (DU) og Kurs i belastningsmestring for voksne
(KiB). KiB-kurs tilbys ofte til pårørende til noen som er alvorlig syk, eller på andre måter har store
belastninger. Kurset skal forebygge eventuell depresjon som følge av belastningene. Flere bydeler
samarbeider om disse kursene, slik at det er mulig å tilby dette flere ganger i året.
Lignende mestringskurs for eldre (over 60) er utviklet og kalles Takk-bare-bra (Tbb). Sykehjemsetaten
tilbyr kurslederopplæring for helsepersonell over 5 dager, kortere for de som allerede er sertifiserte
KID-ledere.
Rask psykisk helsehjelp (RPH) er et kommunalt tjenestetilbud for voksne (over 16 år) med ulike
angstproblemer og milde eller moderate problemer med depresjon, eventuelt med søvnproblemer i
tillegg. Alle som jobber i RPH skal ha en spesialtilpasset utdanning i kognitiv terapi. Kommuner og
bydeler som har fått tilskudd har også fått denne utdanningen. Målet med behandlingen er at økt
mestring i hverdagen, bedre livskvalitet og mindre symptomer. Rask Psykisk Helsehjelp finansieres
med tilskuddsmidler fra staten og skal være et gratis lavterskeltilbud som gir direkte hjelp uten
henvisning fra lege. Målet er at folk skal få et tilbud innen én til to uker. Rask Psykisk Helsehjelp
benytter kunnskapsbaserte metoder i utredning og behandling.73 Behandlingen baserer seg på
kognitiv terapi og veiledet selvhjelp som er en veldokumentert behandlingsmetode for psykiske
lidelser og søvnproblemer. Tilbudet omfatter ikke akutte eller
alvorlige psykiske lidelser. Alle som jobber i Rask Psykisk
Frisklivssentralen er en
helsefremmende og forebyggende
Helsehjelp skal ha gjennomført en videreutdanning i kognitiv
74
kommunal helsetjeneste.
terapi i regi av Norsk Forening for Kognitiv Terapi. Napha følger
Målgruppen er de som har økt
opp med nasjonale og regionale nettverkssamlinger. Åtte bydeler
risiko for, eller som har utviklet
i Oslo tilbyr Rask Psykisk Helsehjelp.
sykdom og trenger støtte til å endre
levevaner og mestre
Elleve bydeler har frisklivssentraler, og i noen av bydelene er
helseutfordringer.
lavterskel psykisk helsetilbudene lagt til frisklivssentralen, andre
(helsedirektoratet.no)
steder organiseres det av øvrige psykisk helsetjenester.
I kunnskapsgrunnlaget til Handlingsplan for psykisk helsearbeid 2015-2018 og i den nye
Folkehelseplanen er barn og unge satsningsområde. Mål og forslag til tiltak er koblet til de arenaer
barn og unge deltar på. Skolehelsetjenesten i Oslo fikk etter Opptrappingsplanen for psykisk helse,
økte ressurser til å drive helsefremmende og forebyggende psykisk helsearbeid. Dette er et område
som forutsetter stor grad av tverrfaglighet, og det er derfor behov for rekruttering av personell med
kompetanse på psykisk helse som et tiltak for å tilpasse denne tjenesten til dagens utfordringer. Både
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erfaringene fra prosjekt «Psykisk helse i Osloskolen» og Utviklingsfremmendesamtaler/ PLIS
prosjektet foreslås videreført i folkehelseplanen.
Lokale Handlingsplaner for psykisk helsearbeid på alle Osloskoler: Utdanningsetaten gjennomførte
prosjekt «Psykisk helse i OSLO-skolen» i perioden 2006 til 2010. Prosjektet var dekket av
Storbymidler, psykisk helse. I mandatet skulle prosjektet blant annet bistå skolene med å utarbeide
plan for å ivareta elevens psykiske helse. 50 av 70 skoler hadde utarbeidet psykisk helseplan for
skoleåret 2010/2011 og ytterligere 6 skoler hadde påbegynt et slikt arbeid.
Det finnes i bydelene flere ulike former for lavterskeltilbud for psykisk helse til barn og unge, men de
er ikke tilstrekkelig utviklet. Helseetaten erfarer at tjenestene ikke opplever å ha klart nok mandat.
Videre er det utfordringer når det gjelder kapasitet, kontinuitet og uklarhet rundt hvem som har
ansvar for oppfølging og behandling. Oppfølging gjennom overganger for barn og familier
som trenger hjelp og støtte over tid, nevnes som en utfordring av bydelene. Noen bydeler har
etablerte tjenester med faste stillinger, andre er i hovedsak basert på prosjektmidler. Mange jobber
mye alene med stort nedslagsfelt og omfattende ansvar. Slitasjen er stor, og det er flere steder
utfordrende å få kontinuitet i tilbudene. Det å sitte alene kan være en belastning i seg selv. Det gjør
at tilbudet til ungdom kan være sårbart og ustabilt.
Prinsippet om lett tilgjengelig, tidlig indentifisering og tidlig inn gjelder også der hvor problemer
allerede er utviklet eller det kan være risiko for dette. Under er noen eksempler på slike tiltak for
barn og unge i noen bydeler.
Glasshuset
Glasshuset er et konkret eksempel på et tiltak etter PLIS-modellen. Huset ligger vegg i vegg med
Nordberg skole og er organisert under forebyggende tjeneste for barn og unge i bydel Nordre Aker.
Det er to miljøterapeuter til stede flere dager i uka. Skolehelsetjenesten ved glasshuset består av
helsesøster hele uka og spesialist fra BUP. Psykologen er der en dag i uka. Det er miljøterapeutene
fra den forebyggende tjenesten som er mest til stede og utgjør en sentral del av tilbudet. Glasshuset
holder åpent i midttimen og etter skoletid, det er flere måltider der og det arrangeres ulike
aktiviteter der.
En av styrkene ved tilbudet på Glasshuset er at det er et sted hvor ungdom både kan snakke, være og
gjøre.
SKOP
BUP Vest har i samarbeid med bydelene Frogner og Ullern etablert skoleprosjektet (SKOP). Dette er
et samarbeidsprosjekt om lavterskeltjenester for barn og unge ute på skolene. BUP Vest tilbyr
tjenester på ni barne- og ungdomsskoler i sitt opptaksområde.
Elevterapeuter
Bydel St. Hanshaugen opprettet i januar 2016 to prosjektstillinger innen psykisk helse ansatt i
skolehelsetjenesten. De som har jobbet i stillingene har fulgt opp unge med psykiske
helseutfordringer, og har vært finansiert av prosjektmidler fra samarbeidsutvalget mellom Oslo
kommune og Helse Sørøst. Prosjektet ble avsluttet desember 2017. Disse stillingene er nå over i
ordinær drift og det tilsettes to fagpersoner som skal betjene alle skoleelevene i bydelen. De skal ikke
erstatte helsesøsterens tjenester, men bistå i arbeidet.
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Ung arena
Ung arena er et lavterskeltilbud for ungdom og har likhetstrekk med Glasshuset, men med mindre
fokus på miljøterapeutiske tiltak og aktiviteter. Ung Arena har som mål å gi hjelp og støtte til barn og
unge mellom 12 og 25 år, i form av samtaler, rådgivning, behandling og praktisk hjelp. Prosjektet er
et samarbeid mellom Mental helse, bydelen og fylkesmannen, og hel- eller delfinansiert av
prosjektmidler. Ung Arena er etablert i Bydel Gamle Oslo, I bydelene Frogner og Søndre Nordstrand
er Ung Arena under etablering
Forløp 2, Kortvarige alvorlige, og langvarige mildere problemer.
Sterkt kommunalt ansvar, og behov for å samarbeide med spesialisthelsetjenesten
Eksempler på kortvarige alvorlige og langvarige mildere tilstander:
 Akutte psykoser med god prognose
 Tidsbegrenset skadelig bruk av alkohol
 Illegale rusmidler uten avhengighet
 Langvarige mildere depresjoner eller angstlidelser
 Mindre alvorlige personlighetsforstyrrelser eller spiseforstyrrelser
 Skadelig bruk av alkohol uten markert funksjonstap og tilbakevendende depressive episoder
Det er grunn til å anta at mange innbyggere med kortvarige alvorlige eller langvarige mildere
problemer ikke er kjent av bydelenes psykiske helsetjenester. Fastlegen er antakelig den som kjenner
best til disse, både de mer akutte tilstandene og de med langvarige og mildere problemer over tid.
Dette er personer som antakelig gjenfinnes i sykemeldingsstatistikker, og i statistikker over
legemidler mot angst og depresjon. Hvis økonomien er påvirket eller dårlig fra før, er kanskje Nav
den kommunale tjenesten som treffer mange i denne målgruppa. Det må da være viktig at Nav
sammen med den det gjelder, i tillegg til økonomi, bosituasjon, utdanning og arbeid, kartlegger
funksjonsevne og ressurser, familie og nettverk.
Det er ikke et mål at kommunen skal ha tilbud til alle som i en periode i livet har et psykisk
helseproblem. Men når det gjelder gruppen med langvarige mildere problemer er det et tankekors.
Forebygging av slike tilstander er tillagt stor vekt i bl.a. i folkehelsearbeidet, men det kan se ut som
om de som likevel sliter, ikke får den samme oppmerksomheten i de kommunale psykiske
helsetjenestene.
Dersom helse- og omsorgstjenestene får kjennskap til flere i gruppa med langvarige mildere
problemer, vil mestring av utfordringene på kort og lang sikt være hovedfokuset. Kommunen kan
sammen med personen det gjelder ta stilling til om det er nødvendig med bistand fra
spesialisthelsetjenesten. Men det meste av behandlingen kan startes og følges opp av kommunale
tjenester. Av de kommunale tjenestene er det kanskje Rask psykisk helsehjelp som treffer denne
gruppa oftest.
Både kortvarige alvorlige og langvarige mildere tilstander kan være belastende for pårørende og
prege familielivet. Dette er en annen grunn til å ha mer fokus på å nå denne gruppa og deres
pårørende, om dette er barn eller voksne.
Noen bydeler arrangerer turgrupper eller andre gruppeaktiviteter for personer med langvarige
mildere depresjoner eller angstlidelser. Og det samarbeides i noen grad med frivillige og ideelle
organisasjoner som tilbyr selvhjelpsgrupper.
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Kortvarige alvorlige problemer kan både betegne en akutt krise eller en kortvarig forverring av en
mildere tilstand. I tillegg til fastlege og akuttpsykiatri, har kommunen øyeblikkelig-hjelp tilbud med
døgnplasser for personer med rus og/eller psykisk helseutfordringer. Disse plassene ligger sammen
med det akutte døgntilbudet for somatisk syke på KAD (kommunal akutt døgnenhet, Helseetaten).
Plassene er lovpålagte fra 2017, krever henvisning fra lege og er for de som trenger øyeblikkelig
hjelp, men ikke er dårlige nok til å få et akuttilbud i psykisk helsevern eller TSB.
Det er ikke egne plasser/senger for ø-hjelp rus og psykisk helse på KAD. Mange pasienter med
somatisk lidelse som innleggelsesgrunn har utfordringer innenfor «ROP»-området i tillegg, disse
pasientene hadde et tilbud på KAD også før kommunal ø-hjelpsplikt ble innført i 2017.
Pasientgruppen med behov for øyeblikkelig hjelp og døgnopphold grunnet rus og/eller psykiske
helseutfordringer har i hovedsak behov for enkeltmannsrom og er derfor fordelt på alle tre
sengepostene på KAD. 365 innleggelser i 2017 hadde hoveddiagnoser innenfor F-kategorien i ICD-10,
psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser(F00-F99). Det er ikke mulig å ta ut statistikk på hvor mange
«unike» personer dette dreier seg om, men reinnleggelser skjer forholdsvis ofte.
Hensikten med opprettelse av kommunale døgnplasser for ø-hjelp for pasientgruppen rus og psykisk
helse var å forebygge innleggelse i sykehus. Dette kan gjelde for TSB fordi KAD har mulighet for
abstinensbehandling og substitusjonsbehandling. I noen tilfeller vil pasienten avklares i
spesialisthelsetjenesten, kartlegges og få behandlingsplan, og deretter innlegges på KAD for
videreføring av behandling. Når det gjelder psykisk helse vurderes det ofte at pasienter som trenger
døgnopphold, er for dårlige for opphold på KAD, de innlegges da i psykisk helsevern. Det finnes lite
kunnskap om pasientene som benytter seg av KAD og hvilke tilbud de har før og etter innleggelse.
Bydelene Frogner, Vestre Aker og Ullern samarbeider med Diakonhjemmet sykehus om en modell
som kan sikre at unge som har forsøkt å ta sitt eget liv får oppfølging i kommunen i tråd med faglige
anbefalinger. Modellen er foreløpig ikke prøvd ut, men kan på sikt være en modell som kan overføres
til andre målgrupper og områder der personer er i akutte situasjoner/tilstander som bør følges tett
en viss tid.

Forløp 3, Alvorlige langvarige problemer/lidelser.
Kommuner og spesialisthelsetjenesten bør være inne samtidig
Eksempler på tilstander som er alvorlige og langvarige:
 Medikament- eller rusmiddelavhengighet
 Alvorlige bipolare lidelser
 Alvorlig depresjon
 Schizofreni
 Alvorlige personlighetsforstyrrelser
 Nevrobiologiske utviklingsforstyrrelser
Bydelene har utviklet en rekke tjenester og tilbud til målgrupper med alvorlige og langvarige
problemer. Nesten alle bydelene har ambulante oppfølgingstjenester for denne gruppen. Enten rent
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kommunale team eller samhandlingsteam som Fact75. Særlig brukere med ROP-lidelser tilbys
ambulant og fleksibel oppfølging av team.
Andre med alvorlige og langvarige problemer får oppfølging fra psykisk helsetjenester som ikke
nødvendigvis jobber i team, og det tilpasses den enkelte om oppfølgingen er ambulant eller foregår
på tjenestens arena.
Alle bydelene har egne og samlokaliserte boliger for personer med alvorlige psykiske
helseutfordringer, alene eller i kombinasjon med rus. Disse boligene kan være døgnbemannede med
personalbase eller oppfølgingen er ambulant. Også enkeltstående leiligheter i kommunal eller privat
boligmasse tilbys sammen med tilpasset og ambulant oppfølging. Der hvor kommunen følger opp
med eget team, er det ofte et tett samarbeid mellom disse teamene og ambulante tjenester i
spesialisthelsetjenesten. De fleste bydelene gir inntrykk av at samarbeidet her fungerer bedre nå enn
da forrige handlingsplan ble utarbeidet for fire år siden. Men bydelene opplever fortsatt at tilgang på
døgnplasser i spesialisthelsetjenesten, både for barn og voksne, er vanskelig tilgjengelige. Bydelene
vurderer at personer med langvarige og alvorlige lidelser eller utfordringer som ikke får en frivillig
innleggelse tidlig i en forverringsperiode, ofte ender opp med en akuttinnleggelse, frivillig eller med
tvang.
Flere tiltak for personer med alvorlige og langvarige problemer baserer seg både på spesifikke
modeller og statlige tilskudd. Krav til å være modelltro kan være krevende, og denne type
finansiering kan skape usikkerhet i forhold til kontinuiteten i tiltaket. Ideelt sett bør alle slike
prosjekter ha en plan for implementering allerede fra start, men det skal konkurreres med ordinære
tjenester og lovpålagte tjenester i en slik prosess. Bydeler har også utviklet egne oppfølgingsmodeller
eller benytter modeller det ikke følger tilskudd med. Disse er tilpasset lokale utfordringer og rammer,
men kan stå i fare for omlegging slik at det kan søkes eksterne midler. En slik omlegging skjer ikke
nødvendigvis fordi den «gamle» måten ikke fungerte. Ved å innrette oppfølgings- og
behandlingsmodeller etter muligheter for tilskudd, etableres metoder som er (til dels)
evidensbaserte, mens modeller som bygger på god lokal erfaring, kanskje ikke blir dokumentert.
Bydelen kjøper fortsatt plasser i private og offentlige tiltak for noen av sine brukere, dette skjer der
det ansees som for ressurskrevende eller faglig utfordrende å etablere et lokalt tiltak.
Forhåndsfinansierte plasser i Velferdsetaten har en motsatt effekt, det blir «billigere» for bydelene å
benytte disse plassene enn å etablere egne tilbud. Flere bydeler har formidlet at de gjerne skulle ha
utviklet noe eget, dersom de kommunale pengene fulgte brukeren.
Barn/unge med alvorlige langvarige psykiske helseproblemer, får gjerne poliklinisk oppfølging i
spesialisthelsetjenesten og tilrettelegging i lokalt miljø som skole barnehage og hjemme. Ellers kan
bruk av støttekontakt og avlastningstiltak bli benyttet. For barn og unge med store utfordringer kan
kjøp av plass i private tiltak forekomme. Målet er at barn så langt som mulig skal bo i familieliknende
tiltak.
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Bydelene erkjenner at de mangler kompetanse på nevrobiologiske utviklingsforstyrrelser, og at
oppfølging av barn og familier over tid og kanskje i et livsløpsperspektiv, er en utfordring.
Helseetaten har i samarbeid med brukere og brukerorganisasjoner utviklet et kompetansetilbud som
både skal øke forståelse og kompetanse på dette området og bidra til bedre samhandling mellom
tjenester og sektorer. Barn og unge med nevrobiologiske utviklingsforstyrrelser har ofte mange
utfordringer og er en gruppe som trenger bistand fra ulike tjenester og etater.
Kompetanseprogrammet skal bidra til at ansatte i ulike tjenester i bydelene,
spesialisthelsetjenestene og NAV få mer kunnskap og forståelse for den situasjonen barn og foreldre
står i hver dag.
Målet med kompetanseprogrammet er bedre tverrfaglig samhandling og tjenesteutvikling for å sikre
sømløse og tilrettelagte tjenester for barn og unge med nevrobiologiske utviklingsforstyrrelser.

Bruker- og pårørendekunnskap, og samarbeid, i tjenestene
Brukermedvirkning og brukerperspektiv står sentralt i Oslo kommunes psykiske helsearbeid.
Brukeren og brukerens erfaringer og mål anerkjennes som en del av kunnskapsgrunnlaget når tilbud
og tiltak skal utformes. Tidligere snakket man om brukerorientering, men i psykisk helsearbeid er
brukerinvolvering kanskje et riktigere ord både på individ og systemnivå. Ansettelse av
erfaringskonsulenter i psykisk helse- og rustjenestene er en måte å ta i bruk kunnskapen til de som
har egne levde erfaringer. Erfaringskonsulenter kan både bruke sin erfaring til å hjelpe og gi håp til
andre og i tjenesteutviklingen. Ca. en tredjedel av bydelene i Oslo har ansatt erfaringskonsulent. De
fleste erfaringskonsulentene i voksentjenestene er tilknyttet Fact-team, Ung Arena ansetter også
erfaringskonsulenter. Få ordinære tjenester har ansatt slik kompetanse. Bydel Gamle Oslo er den
bydelen som har prioritert dette høyt og har flere ansatte. Også Uteseksjonen har ansatt
erfaringskonsulenter. I tillegg har minst fire bydeler og Uteseksjonen tilknyttet seg såkalte likemenn,
enten som frivillige eller på timesbasis, særlig i et ung-til-ung-samarbeid.
Erfaringskonsulentrollen kan være utfordrende både for den som ansettes og for kolleger.
Helseetaten har fått innovasjonsmidler til en utdanning for erfaringskonsulenter. Tiltaket er utformet
etter MB-studiet (medarbeider med brukererfaring) i Bergen. I Bergen er dette lagt til en
arbeidsmarkedsbedrift i tett samarbeid med Bergen kommune. Helseetaten starter opp med første
kull (10-15 studenter) høsten 2018. Skolen er en kombinasjon av teori og praksis, og innholdet er
utarbeidet i tett dialog med organisasjoner, kompetansemiljøer og brukere. Hensikten er å øke antall
erfaringskonsulenter i tjenestene, men det er også avhengig av at bydelene har mulighet til å
opprette slike stillinger f. eks. ved å søke tilskuddsmidler. I Oslo heter tilbudet Erfaringsskolen.
Pasienter og brukere har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere pasient og bruker i
undersøkelse, behandling og valg av tjenestetilbud76. For å få til en reell medvirkning, er bruk av
metoder og verktøy som fremmer brukerens valg og selvbestemmelse nyttig. Det er et styrket fokus
på tilbakemeldingsverktøy i psykisk helsetjenester. Særlig verktøy som gir tilbakemelding på om
samarbeidet mellom bruker og ansatt har fokus på det som er viktig for brukeren, og om hjelpen
oppleves som nyttig. FIT (Feedback-informerte tjenester) er et slikt verktøy. Flere bydeler i Oslo har
brukt FIT eller KOR (Klient- og resultatstyrt praksis) i noen tjenester. I 2018 tar bydelene Grorud og
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Østensjø FIT systematisk i bruk i et samarbeid med Helseetaten. Implementering skal dokumenteres
og evt. følges av forskning slik at andre bydeler kan ha nytte av erfaringene.
Individuell plan er en rett for brukere med langvarige og sammensatte behov, og kommunen har en
plikt til å tilby dette. Bruk av individuell plan og koordinator skal bidra til at brukeren er aktivt
involvert i egne mål og veien dit. Dessverre er bruken av individuell plan i følge Brukerplanundersøkelsen lav i Oslo for brukere med rus og/eller psykisk helseutfordringer. Bydelene
rapporterer at kun 10 % av deres brukere har individuell plan.
I tillegg til brukeren som selvsagt aktør i egen bedringsprosess og i tjenesteutviklingen, er pårørende
en ressurs som bør involveres når brukeren ønsker dette. Pårørende har ofte et stort ansvar, og er
aktivt til stede i brukerens hverdag. De kan ha avgjørende kjennskap til brukeren når det gjelder
utforming av tilbud, og er således også en ressurs for tjenesteutøverne.
Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse, Oslo (LPP, Oslo) og Helseetaten har samarbeidet
på flere områder. Helseetaten har blant annet inngått et partnerskap med LPP, Oslo om driften av
Pårørendesenteret i Oslo (PIO). Og PIO er en viktig ressurs for pårørende med store
omsorgsoppgaver.
PIO og Helseetaten har utviklet et kurstilbud for ansatte i bydelstjenester for barn og voksne, samt
ledere av tjenestene. Formålet med kurstilbudet er at pårørendesamarbeid skal være en naturlig og
integrert del av tjenesteytingen i samtlige tjenester i bydelene og kurspakken skal resultere i at alle
ansatte skal ha kunnskap og metodikk til å drive godt pårørendesamarbeid.
Kurstilbudet i pårørendesamarbeid består av fire steg:
 Grunnopplæring om pårørendesamarbeid, nettverksarbeid og utprøving av verktøy og
metoder
 En utprøvingsfase der handlingskompetansen prøves ut og innarbeides
 Workshop med utveksling av erfaringer fra utprøvingsfasen og ny metodelæring
 Videreføringsfasen der pårørendesamarbeid og nettverksarbeid spres ved internopplæring
og erfaringsdeling
Flere bydeler har benyttet seg av dette tilbudet.
Barn som pårørende
Helsepersonell har et særskilt ansvar for å sikre at barn som er pårørende til nære personer med
psykisk helse- og rustfordringer blir sett og ved behov skal de ha oppfølging. En oversikt over hvor
mange brukere som har barn og samvær med barn finnes i Brukerplan.
Figur 2 Psykisk helseproblemer, brukere med barn

Bydel
Alna
Bjerke
Frogner
Gamle Oslo
Grorud
Grunerløkka
Nordre Aker
Nordstrand
Sagene
St. Hanshaugen
Stovner
Søndre Nordsstrand
Ullern
Vestre Aker
Østensjø
Totalt
Norge 2016

Andel brukere
som har barn
22 %
30 %
16 %
16 %
31 %
23 %
10 %
24 %
16 %
14 %
31 %
27 %
13 %
21 %
20 %
21 %
26 %

Andel brukere
som har omsorg
16 %
25 %
10 %
8%
22 %
10 %
4%
18 %
8%
4%
24 %
19 %
11 %
15 %
14 %
14 %
20 %

Andel brukere
som har samvær
4%
5%
6%
7%
9%
9%
4%
4%
6%
6%
6%
7%
2%
5%
3%
6%
8%

Figur 1 Rus og ROP, brukere med barn

Bydel
Alna
Bjerke
Frogner
Gamle Oslo
Grorud
Grunerløkka
Nordre Aker
Nordstrand
Sagene
St. Hanshaugen
Stovner
Søndre Nordsstrand
Ullern
Vestre Aker
Østensjø
Totalt
Norge 2016

Andel brukere
som har barn
15 %
19 %
17 %
9%
14 %
19 %
12 %
20 %
11 %
13 %
26 %
15 %
12 %
8%
16 %
15 %
24 %

Andel brukere
som har omsorg
2%
6%
3%
1%
4%
1%
3%
3%
2%
0%
4%
1%
1%
0%
5%
2%
7%

Andel brukere
som har samvær
8%
7%
8%
7%
5%
10 %
5%
9%
6%
5%
17 %
6%
4%
3%
7%
8%
14 %
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Spesialisthelsetjenesten har ifølge helsepersonelloven og spesialisthelsetjenesteloven bestemmelser
som:77
 regulerer helsepersonells plikt til å bidra til å ivareta mindreårige barn som pårørende
 pålegger alle helseinstitusjoner i spesialisthelsetjenesten å ha barneansvarlig personell
Fra 01.01.18 er det vedtatt endringer som inkluderer søsken som pårørende, og som inkluderer barn
som etterlatte:78
 En utvidelse av helsepersonelloven § 10 a som gjør at helsepersonell også får en plikt til å
ivareta mindreårige barn som pårørende til søsken med alvorlig helseproblemer (psykisk
sykdom, rusmiddelavhengighet eller alvorlig somatisk sykdom eller skade).
 En ny bestemmelse (helsepersonelloven § 10 b) som gir helsepersonell plikt til å ivareta
mindreårige barn som etterlatte etter foreldre eller søsken som dør.
Prosjekt «Barneansvarlig i Oslos bydeler» er et samhandlingsprosjekt mellom tre bydeler i Oslo,
Helseetaten og Oslo universitetssykehus. Hensikten med prosjektet er å utvikle en organisering slik at
barn og søsken som pårørende, samt etterlatte blir sett, hørt og ivaretatt ut fra sine behov.
Prosjektet vil se på mulige samhandlingsformer som skal sikre at barn og ungdom får oppfølgning og
hjelp der de bor, og slik forebygge uheldig helseutvikling som følge av belastningen de kan være
utsatt for ved alvorlig sykdom eller død i familien.
PIO, pårørende senteret i Oslo, har gjennom flere år hatt et eget program for å støtte opp om barn
som pårørende. Det er mulig for bydelene å søke midler for oppstart av egen tiltak for målgruppen.
12 bydeler deltar i dette programmet.
Kommunens ansvar for barn som pårørende er tydeliggjort i en veileder79
Fra Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Fastlegen og andre helse- og omsorgstjenester skal:
 Identifisere og dokumentere barn som pårørende
 Etterspørre barn som pårørende sitt behov for informasjon og oppfølging og gi foreldrene
råd og veiledning
 Vurdere om det er behov for mer omfattende hjelpetiltak, og henvise til riktig instans
Helsestasjonen og skolehelsetjenesten skal:
 Fange opp barn som pårørende med behov for oppfølging fra hjelpeapparatet
 Gi råd til foreldre og støtte til barn som pårørende
 Gi råd til barnehage og skole
 Vurdere om det er behov for mer omfattende hjelpetiltak, og henvise til riktig instans
 Samarbeide med skolen om tiltak
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Helsepersonelloven (§ 10a) og spesialisthelsetjenesteloven (§ 3-7a)
Lov om endringar i pasient- og brukarrettslova, helsepersonellova m.m. (styrking av rettsstillinga til barn ved
yting av helse- og omsorgstenester m.m.)
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Helsedirektoratet, Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Plikt til pårørendeinvolvering og
støtte (IS- 2587, 2017)
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Kompetanse og visjoner
Betegnelsen psykisk helsearbeid, om det tverrfaglige kunnskaps- og praksisfeltet som er rettet inn
mot mennesker med psykiske helseproblemer og konsekvenser av dette, er forholdsvis ny. Psykisk
helsearbeid er i stadig utvikling fra flerfaglig til tverrfaglig. Denne utviklingen skjer både i utdanninger
og i praksis.
Bydelene har hatt et betydelig kompetanseløft som kan illustreres med et stort antall ansatte som
har tatt videreutdanning, deltatt på ulike kurs, seminarer og veiledning. Alle bydelene i Oslo har en
egen psykisk helsetjeneste for voksne, ulikt organisert og med ulike tiltak lagt inn i tjenesten. Felles
er et stort faglig engasjement, og ledere og ansatte som oppdaterer seg og har visjoner for enda mer
tilgjengelige og fleksible tjenester som utvikles i samarbeid med brukerne av tjenestene.
Seksjon Psykisk helse og avhengighet i
Fra Faglig plattform for FoU (forsknings- og utviklingsarbeid) i
seksjon Psykisk helse og avhengighet
helseetaten drifter i samarbeid med NAPHA
Ledernettverk for ledere på psykisk
Seksjonens visjon er å bidra til psykisk helsetjenester
som setter brukeres kunnskaper og mål for eget liv i
helseområdet. Ledernettverket har hatt recovery
sentrum. Mestring og deltakelse skal være sentrale
som satsning i 2017 og 2018, både kunnskap om
begreper, og det psykiske helsearbeidet skal være et
og erfaringer med recoveryorientering av
samarbeid med brukerne i en prosess som fører til
tjenestene. Bakgrunnen er både å finne en
størst mulig selvhjulpenhet. Det er et mål at psykisk
plattform som inkluderer hele livsløpet og at
helsetjenester skal være recovery-orienterte, og at
seksjonen har en faglig plattform som skal bidra
det psykiske helsearbeidet skal være til hjelp for den
enkelte bruker i en endrings- eller bedringsprosess.
til psykisk helsetjenester som er
Kunnskapssyn
recoveryorienterte og setter brukeres kunnskaper
Psykisk helsearbeid er et kunnskapsfelt og et
og mål for eget liv i sentrum.
praksisfelt. Psykisk helsearbeid er tverrfaglig og
kunnskapsbasert.
I noen få bydeler har voksentjenesten også ansvar
 Tverrfagligheten innebærer at fagområdet
for psykisk helse barn og unge. Ingen bydeler har
inkluderer og integrerer kunnskap og praksis
en egen tjeneste for psykisk helse barn- og unge. I
fra flere profesjoner.
den grad de har psykisk helsetilbud for denne
 Kunnskapsbasert psykisk helsearbeid betyr
en faglig plattform som inkluderer kunnskap
alderen som ikke er en generell del av
fra forskning, erfaring fra brukere og erfaring
oppvekstsektoren, er det et tilbud i andre
fra utøvere.
tjenester for barn og unge, som f. eks.
FOU-arbeidet i Helseetaten, Seksjon for psykisk helse
helsestasjonstjenester, skolehelsetjenester og
og avhengighet skal reflektere dette kunnskapssynet.
pedagogiske fagsentre. Det er derfor ikke like
(Fra Faglig plattform for FoU i seksjon Psykisk helse
enkelt å identifisere kompetansen og visjonene i
og avhengighet)
psykisk helsearbeid for barn og unge som for
voksne.
Flere av bydelene har egne kompetanseplaner for det psykiske helsearbeidet. Helseetaten tilbyr en
rekke kurs og arrangementer for ansatte i bydelene og samarbeidspartnere og drifter flere nettverk
for ledere og ansatte i psykisk helsetjenestene.
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Muligheter og utfordringer for framtidens psykiske
helsetjenester
Av de store helseutfordringene understrekes psykisk helseproblemer som den største i årene som
kommer. Det er derfor viktig å jobbe forebyggende og befolkningsrettet på dette området, samtidig
som de som har store belastninger med psykiske problemer alene eller i kombinasjon med rus skal ha
et godt og tilrettelagt tjenestetilbud. I det psykiske helsearbeidet må mange involveres for å få til et
godt og brukerorientert tilbud.

Innovasjon
Opptrappingsplanen for psykisk helse (1999 -2006) sto for et paradigmeskifte i synet på og
behandling av, personer med psykiske lidelser. Etter nedlegging av store sentralinstitusjoner er
verdigrunnlaget og rammene for det psykiske helsearbeidet i kommunene preget av at alle skal
innlemmes i samfunnet og den kultur man er en del av. Dette innebar at mennesker med psykiske
lidelser skulle bo og motta tjenester i sitt eget nærmiljø.
I opptrappingsperioden 2004-2008 ble det overført 1,25 milliard øremerkede midler til Oslo
kommune, midlene ble i hovedsak overført til bydelene da det var her ansvaret for denne
målgruppen lå. Fra 2009 ble disse midlene lagt inn i de kommunale rammene.
Innovasjon i helse- og omsorgssektoren brukes som
betegnelse på et nytt produkt, en ny tjeneste, ny
produksjonsprosess eller ny organisasjonsform som
tas i bruk og skaper verdier som økt kvalitet, økt
effektivitet, økt produktivitet og økt tilfredshet hos
brukere, pårørende og ansatte.80

I Stortingsmelding 29 (2012-2013)
Morgendagens omsorg beskrives innovasjon
slik:
 Kjent eller ny viten kombinert på en ny
måte eller brukt i en ny sammenheng
 Ideer omsatt til en bedre praksis som
skaper merverdi, driftig, dristig og
eksperimenterende i formen
 En måte å forholde seg til oppgaver på – en
kultur
 En prosess der resultatet ikke er kjent på
forhånd
Jensen et al. 2008, Digmann et al. 2012, referert
i Meld. St. 29 (2012-2013)

Ved å være innovative i tjenesteutviklingen samtidig
som kunnskapsbasert praksis prioriteres, kan man få
mest mulig ut av ressursene og kompetansen som
finnes på psykisk helseområdet i Oslo. Fagkunnskap i
kombinasjon med mer aktivt samarbeid med
brukere, pårørende, frivillige og ideelle
organisasjoner kan bidra til innovasjon i
tjenesteutviklingen. Målet er mer fornøyde brukere
og bedre utnyttelse av ressursene i det psykiske helsearbeid.

Forskning, kompetanse og kapasitet
Forskning på psykisk helsearbeid i kommunen
Kommunene har i liten grad hatt tradisjon for å forske på egne tjenester. Dette henger dels sammen
med økonomi, men også i noen grad om kompetanse. Spesialisthelsetjenesten har f. eks. lenge hatt
en forskningsplikt, mens kommunene har hatt en plikt til å bidra til forskning. Kommunens tjenester
er interessante for «andre» å forske på, mens kommunen i mindre grad har forsket selv. Samarbeid
med forskningsinstitusjoner er en nødvendighet, men kommunen har et potensiale til når det gjelder
både å definere forskningsbehov og i å delta som eier av forskningen, ikke bare leverandør av data.
80

InnoMeds definisjon av innovasjon
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EHA81-sektor utarbeidet i 2017 en overordnet strategi for FoU-arbeidet i sektoren.82 Strategien har
blant annet som mål at tjenestene i EHA-sektor skal være kunnskapsbaserte og at innbyggernes og
medarbeidernes erfaringer skal brukes aktivt i utvikling av ny kunnskap. Strategiene som foreslås
inkluderer både integrering av forskning i virksomhetene i kommunen og forskningsmetoder som
inkluderer ansatte og innbyggere. Det oppfordres også til at forskning inkluderes i budsjettprosessen.
Evidens i f. eks. medisinsk forskning, relateres ofte til randomiserte, kontrollerte studier, altså at
effekt eller nytte av en praksis sammenlignes med en kontrollgruppe som ikke får det samme
tilbudet. En annen tilnærming til FoU-arbeidet i psykiske helsetjenester kan bidra til å gi evidens til
faglig arbeid og erfaringer fra praksisfelt, brukere og forskning.
Kompetanse, psykisk helsearbeid
Psykisk helsearbeid som et relativt nytt fagområde har utfordret tjenester og ansatte i kommunale
psykisk helse- og rusarbeidet i å tilpasse tilnærmingsmåter som ikke kopierer
spesialisthelsetjenestens «tradisjonelle» psykiatritilnærming. Dette har gitt mulighet for å utvikle en
mer tverrfaglig tilnærming hvor psykisk helsetjenester skal bidra til at innbyggerne lever et så
selvstendig liv som mulig, med eller til tross for psykiske helseutfordringer. De kommunale
tjenestene må i likhet med de spesialiserte tjenestene ha høy faglig kompetanse, slik at de kan møte
mennesker med svært ulike utfordringer og ulikt behov for omsorg og samarbeid med de offentlige
tjenestene.
Psykisk helsearbeid er profesjonsuavhengig, og satsningen på flere psykologer i kommunene har
medført at det i dag er ca. 60 psykologer ansatt i Oslo kommune. Psykologene brukes ulikt i bydeler
og etater, fra mer tradisjonelt klinisk arbeid til en integrert del av det øvrige tverrfaglige arbeidet.
Også for psykologer kan det være en utfordring «å flytte» fra spesialisthelsetjenester til kommunale
tjenester, både grunnet utdanning, tradisjon og forventninger fra kommunen.
Den store psykologsatsningen gir gode muligheter for ytterligere styrking av kompetanse og utvikling
i det psykiske helsearbeidet, og gir også mulighet for differensiering i tjenestene der dette er
nødvendig. Helseetaten vil i juni 2018 komme med en oppsummering av erfaringer med psykologer i
bydelene, som bl.a. kan vise muligheter for framtidig bruke av psykologkompetansen i Oslo
kommune.
Trusler og vold
Forhøyet voldsrisiko kan knyttes til en liten gruppe brukere med alvorlig psykisk lidelse eller alvorlige
personlighetsforstyrrelser. Rus forhøyer risikoen. De fleste brukere som i noen situasjoner kan være
sinte eller høyrøstede utgjør ingen risiko for trusler eller vold, men kan føre til at ansatte blir usikre i
sitt møte med brukerne. Kompetanse om avmakt som årsak til sinne og aggresjon og kunnskap om
aggresjonsdempende kommunikasjon sammen med kunnskap om voldsrisikovurdering, minsker
ansattes usikkerhet. Dette kan også bidra til å minske forekomsten av trussel- og voldssituasjoner.
Gruppen som har en forhøyet voldsrisiko er liten, men det kan oppleves usikkerhet rundt oppfølging
og etablering i bydel. Dette kan være brukere som det er erfaring for at kan være truende og/eller
voldelige, og det kan være brukere som har vært igjennom en strukturert voldsrisikovurdering og
skåret på forhøyet voldsrisiko. Det kan også være brukere som er dømt til behandling og skal
etableres i bydel i løpet av soningen. DPS har da behandlingsansvar knyttet opp til soningen, og bydel
81
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Byrådsavdeling for eldre helse og arbeid
Forsknings- og utviklingsstrategi, Byrådsavdeling for eldre, helse og sosiale tjenester, 2017-2019
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har ansvar for oppfølging i boligen. Utfordringer rundt sikkerhet og forsvarlighet kan være krevende i
disse sakene.
Det er individuelt hva ansatte i helse- og omsorgstjenestene opplever som truende. Og det er
forskjell på hvilken kompetanse medarbeidere har til å forstå og møte brukere som gir uttrykk for
sinne og aggresjon. Ansatte som har kompetanse både om aggresjon og aggresjonsdemping, er
ansatte som er tryggere i å gjøre løpende vurderinger i vanskelige situasjoner.
Kompetansetiltaket «Utvikling av metoder og strategier i arbeidet med brukere som kan være
truende og/eller voldelige» i regi av Helseetaten, har siden oppstart i 2010 hatt flere tusen deltakere
på kurs og andre kompetansetiltak. Tiltaket retter seg til ansatte i bydelene og i DPSene som arbeider
i brukerens hjem. Fra 2018 er det inngått et samarbeid med Nav for å inkludere det faglige arbeidet
med sikkerhet i Nav. Både ansatte og brukere kan være mer sårbare hjemme hos brukeren, men med
en bevisst faglig tilnærming er det kanskje færre konfliktskapende situasjoner når brukeren er
hjemme enn på kontorarbeidsplassene i kommunen. Det er ofte de samme brukerne som kan opptre
truende på flere arenaer. Med et samarbeid mellom Helseetatens kompetansetilbud til de som
jobber i brukerens hjem og Velferdsetatens kompetansetilbud til NAV-ansatte, vil tilbudet til ansatte
kunne utfylles.
Utgangspunktet for kompetansetiltakene er en forståelse av trusler og vold i et avmakts-perspektiv.
Påstanden er at tilnærmingsmåter som minsker avmakt og fremmer medbestemmelse og kontroll vil
redusere forekomst av trusler og vold, og at ansatte har et mer-ansvar i forhold til å håndtere
utfordrende situasjoner på en slik måte at konfliktnivået ikke eskalerer. Tiltakene har et
mestringsfokus og følges av et doktorgradsprosjekt som undersøker verdien av kompetansetiltak, og
om det til syvende og sist fører til en bedre praksis.
Det er mye kompetanse å bygge på i dagens psykisk helsetjenester når fremtidens psykiske
helsetjenester skal utvikles i en retning som i enda større grad skal harmonere med mestring og det
som er viktig for brukerne. En av utfordringene for kunnskapsbaserte psykiske helsetjenester er å
finne måter som inkludere brukerkunnskapen på linje med ansattes erfaringer og forskning.
Kapasitet
Kapasiteten målt i antall ansatte i
Årsverk og døgnplasser ved DPS og totalt. Rater per innbygger 18 år og eldre.
kommunen og DPSer og
Prosent avvik fra landsgjennomsnittet. Helseforetaksområder 2015
døgnplasser i
spesialisthelsetjenesten er lavere
i Oslo enn for landet for øvrig.
Med vekt på forebyggende
innsats, tidlig innsats og psykisk
helse i alle sektorer, er det
vanskelig å kvantifisere den
samlede innsatsen, men det gir
likevel en pekepinn om at
kapasiteten kanskje ikke tilsvarer
utfordringene. Med
oppgavevridning fra
spesialisthelsetjeneste til
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kommunale tjenester, anes et kapasitetsproblem, særlig når det gjelder mennesker med langvarige
og alvorlige utfordringer (forløp 2 og 3). Dette kan forsterkes når betalingsplikten trer i kraft.
Vi vet at kapasiteten på døgnplasser i spesialisthelsetjenesten er betydelig redusert de senere årene,
og vi vet at kapasiteten i psykisk helsetjenester i Oslo økte betydelig under opptrappingsplanen. Men
om kapasiteten har økt slik at kommunen har kapasitet til å møte behovene til de som tidligere ville
fått en døgnplass i spesialisthelsetjenesten er uklart. Dette er heller ikke like størrelser å
sammenligne, da det kommunale psykiske helsearbeidet har en annen innretning enn en tradisjonell
sykehusavdeling.
Vi vet at det fra 2016 til 2017 på landsbasis har vært en økning på 5 % i årsverk i kommunale psykisk
helse- og rustjenester 4,3 % økning i tjenester til voksne og 7,9 % økning i tjenester til barn og unge.
Trenden er at det ansettes flere årsverk i boliger med fast personell i tjenester til voksne, og at det
rapporteres om flere årsverk i helsestasjon‐ og skolehelsetjeneste i tjenester rettet mot barn og unge
fortsetter i 2017.83
Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter innen tverrfaglig spesialisert
rusbehandling (TSB) og psykisk helsevern kom 1. januar 2017. Det betyr at kravene til varsling og
nødvendig samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten er innført, mens ikrafttredelse
av betalingsplikten er utsatt til 2019. I kommuneproposisjonen 201884 framkommer det at det
viktigste spørsmålet som må avklares, er om det skal være folke-registrert kommune eller
oppholdskommune som skal få betalingsplikt. Det mangler en god definisjon og kriterier for når en
bruker er utskrivningsklar. Kommunene er etter lov pålagt å
§ 9. Vilkår for at en pasient er
gi nødvendig hjelp til de som trenger det, også de som
utskrivningsklar:
skrives ut fra sykehus selv om de fortsatt er under
Pasient i psykisk helsevern og tverrfaglig
behandling.
spesialisert behandling for
rusmiddelavhengighet er utskrivningsklar
Når kommunene i dag betaler for utskrivningsklare
når lege eller psykolog ved helseinstitusjon
pasienter som blir liggende på somatisk sykehus påvente av
omfattet av spesialisthelsetjenesteloven
et kommunalt tilbud, er døgnprisen kr. 4.747.85 Når
vurderer at det ikke er behov for
betalingsplikten inntrer for psykisk helse og rus, kan det, i
ytterligere behandling ved døgnopphold i
tillegg til å kunne bli en økonomisk utfordring, bli en
helseinstitusjonen.
utfordring i forhold til å gi et godt nok lokalt tilbud, særlig i
(Forskrift om endring av forskrift om
kommunal betaling for utskrivningsklare
overgangen mellom sykehus og kommune, og i den sårbare
pasienter).
fasen rett etter utskrivning. Tjenestetilbudet er i dag ikke
lagt opp slik at personer i denne sårbare fasen vil få et
styrket og fleksibelt tilbud som sikrer tryggheten i overgangen mellom sykehus og hjem.
I følge SINTEF har Oslo kommune færre årsverk innen psykisk helse og rus pr. innbygger enn landet
for øvrig, dette gjelder både for barn, unge og voksne, og det gjelder for alle hovedforløp.86
Det er villet politikk at døgnplassene i psykisk helsevern skal reduseres, og at poliklinisk og ambulant
virksomhet økes i spesialisthelsetjenesten. Det er også forventet at kommunene bidrar i den
polikliniske og ambulante virksomheten.
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Sintef rapport, Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2017: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene
Prop. 128 S (2016–2017)
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helsedirektoratet.no
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Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid, SINTEF 2017
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Nedgangen i antall døgnplasser pr. 10.000 innbyggere i Oslo fra 2010 til 2016, og antallet døgnplasser pr. 10.000. Tallene
gjelder voksne.

Utviklingen i poliklinisk og ambulant virksomhet i samme periode (årsverk pr. 10.000 innbyggere).
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Nedgangen i antall døgnplasser pr. 10.000 innbyggere i Oslo fra 2010 til 2016, og antallet døgnplasser pr. 10.000. Tallene
gjelder barn og unge

«Den gylne regel» understreker at veksten i psykisk helsevern og TSB skal være større enn for
somatikk. I følge SAMDATA87 ser det ut som veksten i TSB følger dette prinsippet, men at psykisk
helsevern ikke har ønsket utvikling. Det framkommer også at helseforetakene (DPS) i Oslo har færre
årsverk pr. 10.000 innbyggere enn landet for øvrig. Dette uten at forekomsten av psykiske
helseplager og lidelser avviker fra landsgjennomsnittet.
Oslo hadde pr. 1. januar 2017 totalt 1.423 (21 pr. 10.000 innbyggere) i psykisk helse- og
rustjenestene. Av disse var 1.096 (20 pr. 10.000) for voksne og 327 (20 pr. 10.000) for barn og unge
under 18 år. På landsbasis ligger årsverkene på 28 pr. 10.000 innbyggere, omtrent likt fordelt på
voksne og barn/unge.88

Strukturelle muligheter og utfordringer i de kommunale tjenestene
Som det kommer fram i denne rapporten finnes det både en faglig forståelse og vilje til en videre
utvikling av tjenestene slik at de er i tråd med faglige og overordnede føringer for det psykiske
helsearbeidet. Folkehelsearbeidet, det forebyggende arbeidet og psykisk helsetjenester vil gjerne
innrette seg slik at samarbeidet med innbyggere og brukere fører til en utvikling av praksis som er
nyttig og som treffer individuelle og befolkningsmessige behov. Utfordringene kan ligge i mer
strukturelle forhold.
Samhandling i kommunale tjenester (NAV/BV/Helse-omsorg/skole)
Det er dessverre slik at det er et stort forbedringspotensial i samhandlingene mellom de kommunale
tjenestene. Dette kan bidra til fragmenterte tjenester. For brukerne kan det være tidkrevende,
frustrerende og forvirrende. For mange er et sømløst, sammenhengende og helhetlig tjenestetilbud
87
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avgjørende for å få fullt utbytte av den innsatsen som både brukeren og tjenestene legger ned. I
tillegg til at tjenestene blir fragmenterte, går brukeren glipp av den merkompetansen som skapes når
flere faggrupper og tjenester samarbeider godt.
I følge Brukerplantall fra 2016 er det f. eks. bare 10 % av brukerne med psykisk helse- og
rusutfordringer som har individuell plan. Dette kan selvfølgelig skyldes at ansatte ikke er gode nok i å
tilby IP som brukerens plan, men det kan også være at forventningen om at tjenestene skal være
koordinerte noen ganger er så utfordrende at IP og koordinator blir nedtonet.
Noe så enkelt som å kjenne hverandre både som personer og faglig framheves som styrkende for
samhandlingen. Og det er også nødvendig å ha kunnskap om tjenester og lovverk utenfor egen
tjeneste. Kurs og kompetansetilbud på tvers av tjenester og sektorer er et skritt på veien bort fra
silotenkning.
Bydeler som har målgruppeorganisert tjenester for rus og psykisk helse i både Nav og
helsetjenestene, mener dette har ført til bedre samhandling på tvers.
Bestiller – utfører og tillitsreform
En streng bestiller-utførerorganisering kan være utfordrende å kombinere med faglige og
overordnede føringer som legger vekt på at brukeren er viktigste aktør og som anerkjenner
tjenestene skal utformes i samarbeid med brukeren. Da denne organiseringen ble innført som en del
av målstyringen, ble bl.a. rettssikkerhet for brukerne vektlagt. Det oppsto også en tanke om at
vedtak og innhold i tjenester skulle besluttes av en enhet som ikke til daglig samarbeidet med
brukeren, og at utførerleddet kunne overdrive eller feilvurdere tjenestebehovet. Tillitsreformen tar
et oppgjør med dette, og vil at brukerne skal få større eierskap til eget liv, bedre brukermedvirkning,
og at de ansatte skal gis muligheten til å ta et større faglig ansvar.
Bydelene har implementert tillitsreformen ulik i psykisk helsetjenestene. I noen bydeler er
vedtaksmyndigheten flyttet til utførerleddet, i andre fattes det rammevedtak i en kortere periode,
slik at vedtaket etter en tids samarbeid med brukeren kan revurderes.
Tillitsreformen er en hjelp for bydelene når tjenester og tilbud skal utformes i tråd med brukernes
behov. Det vil trolig også bidra til mer fleksibilitet. Men det kan være en utfordring å gi slipp på gamle
strukturer som har bygget opp et behov for søknads- og vedtaksenheter utenfor tjenestene.
Kompetanse, verdier, holdninger og stigma
Synet på og forståelsen av psykiske helseproblemer kan langt på vei forebygge stigma og myter om
mennesker som har psykiske helseutfordringer. Men til tross for et humanistisk menneskesyn som
anerkjenner menneskets mulighet for og evne til endring, konkurrerer det med den mer biologiske
sykdomsforståelsen. Det skal balanseres mellom å gi rom for å ha alvorlige symptomer og en dårlig
psykisk helsetilstand og troen på mestring. Det kan nok hende at ord som kronikere lever litt i
krokene. Det kan også hende at vi legger litt for mye i manglende vilje og evne hos enkeltpersoner,
enn i mulighetene og hva vi kan bidra med. Og det kan også hende at vi handler ut fra egen kunnskap
og overbevisning uten å ta med brukerens kunnskap. Og det kan hende at vi av og til styres av myter
om hvilke muligheter folk har ut fra symptomer vi ser.
Et recoveryorientert og styrkebasert psykisk helsearbeid er også et arbeid med verdier, holdninger og
menneskesyn. Noen kommuner som Sandnes, Bergen og Bærum har utarbeidet veiledere for
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implementering av recovery i psykisk helsetjenestene.
Veilederne inkluderer refleksjonsoppgaver og menneskesyn.

«Vi møter personer med individuelle
drømmer, verdier, ønsker og
utfordringer»
Fra veileder for alle ansatte i
Mestringsenheten i Sandnes kommune

Erfaringskonsulenter og inkludering av tjenestenes brukere kan
påvirke og utvikle fagforståelsen til ansatte i tjenestene. Bydel
Ullern har f. eks. etablert noe de kaller erfaringsstemmen,
brukere blir invitert inn i diskusjoner om innhold i tjenestene og for å gi tilbakemeldinger.

I nettverket for ledere på psykisk helseområdet, deles erfaringer med recoveryorientering av
tjenester. Brukere og ansatte fra andre kommuner har også vært invitert for å presentere sine
erfaringer med ulike recoveryorienterte satsninger.
Som nevnt i punktet om kapasitet er det i følge Sintef på landsbasis en trend at det ansettes flere
årsverk i boliger med fast personell i tjenester til voksne. Slike boliger er både leietakernes hjem
regulert av en leiekontrakt med plikter og rettigheter og de ansattes arbeidsplass. De ansatte må ha
en bevissthet og kunnskap om dette, hvis ikke er faren at boligene blir mer institusjon med de
ansattes regler, enn en bolig. Samlokalisering og fast personell kan også være utfordrende fordi flere
mennesker som har store livsutfordringer og er sårbare, også for hverandre, skal trives å bo tett
sammen. Samlokaliserte boliger i tre bydeler har inngått et kompetansesamarbeid mellom de
ansatte, leietakerne og helseetaten for å utvikle en pilot med mål om tryggere og bedre bomiljø for
alle.
Ulikheter i Oslos bydeler
Befolkningssammensetningen i Oslos bydeler er ulik med hensyn til alderssammensetning, antall
innbyggere med minoritetsbakgrunn, inntektsnivå og levekår. Dette er forhold som vil påvirke både
prioriteringer, tiltak og kompetansebehov i bydelene.
Den antatte befolkningsveksten fram mot 2030 vil bli sterkest for unge eldre 67 – 79 år, og for barn i
skolealder89. Veksten vil bli ulik i bydelene. Grunnet bl.a. boligbygning vil befolkningen i indre øst øke
mest. Man regner med at indre øst vil få en økning i aldersgruppen 6 – 18 år med 70 %, og for 67 – 79
år med 75 % fram mot 2024. Lavest befolkningsvekst forventes i ytre sør.
Forekomsten av psykiske helseproblemer er knyttet opp mot risikofaktorer som henger sammen med
levekår. Dette gir utslag i ulik grad av utfordringer i Oslos bydeler. Målet om likeverdige tjenester er
ikke nødvendigvis like tjenester i alle bydeler, men tjenester og kompetanse som møter lokale
utfordringer.
I en rapport fra Folkehelseinstituttet ”Sosiale risikofaktorer, psykisk helse og forebyggende arbeid90”
oppsummerer de flere risikofaktorer for psykisk helse. Fattigdom er blant de viktigste
risikofaktorene, sammen med arbeidsledighet dårlige skole- og boforhold etnisk diskriminering,
migrasjon og flukt og sosial ulikhet. Disse faktorene er særlig viktige i folkehelsearbeidet, men også
andre sektorer må innrette seg etter lokal forekomst av risiko. I det psykiske helsearbeidet er dette
faktorer som vil påvirke samarbeidet med brukerne og prioriteringer, kompetanse og praksis
tjenestene har behov for.
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Oslospeilet nr. 1. juni 2013
Odd Steffen Dalgard med flere. Sosiale risikofaktorer, psykisk helse og forebyggende arbeid Rapport 2006:2.
Nasjonalt folkehelseinstitutt. ISSN: 1503-1403
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Kultursensitivitet
Oslo er en flerkulturell by. Bydelene melder at det er behov for mer kunnskap for å sikre at tjenester
som tilbys er basert på forståelse og respekt for brukere med ulik bakgrunn. Bydelene peker spesielt
på områdene språk, kulturbarrierer og kontekstforståelse av psykisk helse for migranter, samt
traume -og voldsproblematikk. Språk- og kulturbarrierer beskrives som en utfordring på flere
arenaer. Dette gjelder blant annet for helsestasjoner, i barnehager og barnevern. For å kunne tilby
adekvat hjelp og oppfølging, er det nødvendig med god kommunikasjon for å sikre en felles
forståelse. Opplevelse av skam og tabu knyttet til egen sykdom kan være spesielt vanskelig for
migranter. God kommunikasjon forutsetter en god tolketjeneste som sikrer den rent språklige delen
– i tillegg er kunnskap om den kulturelle konteksten som den aktuelle problemstillingen inngår i, er
en forutsetning for god dialog og hensiktsmessige tiltak.
Mennesker med minoritetsbakgrunn har en høyere risiko for å utvikle psykiske helseproblemer, enn
den øvrige befolkningen. I tillegg har de dårligere forutsetninger for å få hjelp og behandling.
Strukturelle forklaringer alene forklarer ikke den økte risikoen, og kan også kobles sammen med
tabuer knyttet til psykisk helse i enkelte minoritetsmiljøer. Deltakelse og inkludering forutsetter blant
annet tilgang på arbeid/aktivitet, bolig, språkforståelse og kompetanse i tjenestene. Dette bekrefter
viktigheten av at god integrasjon er en forutsetning for å forebygge psykisk helseproblemer for
denne gruppen91.
Tilskuddsmidler til kommunen
Tilskuddsmidler til kommunene er et viktig bidrag i tjenesteutviklingen. Men dette bidrar også til at
det legges føringer på hvilke tiltak det skal legges vekt på.
Storbymidler
Under opptrappingsplanene for psykisk helse fikk kommunene betydelige øremerkede til etablering
og utvikling av psykisk helsetjenester. Disse midlene, bortsett fra Storbymidlene er nå lagt inn i
rammebevilgningen til kommunene, og må ikke lenger søkes om. Storbymidlene var et resultat av
påtrykk fra bruker- og pårørendeorganisasjoner, og var bakgrunnen var å møte storbyenes særlige
utfordringer på psykisk helseområdet. Oslo Kommune har mottatt rundt 30 millioner i året i
Storbymidler. De har vært søknads- og rapporteringspliktige, men totalsummen har vært
opprettholdt. Storbymidlene ble for en tid tilbake lagt inn i en annen søknadspott, men Storbyene
opprettholdt fortsatt sin andel i Storbymidler. I 2017 varslet Fylkesmannen at midlene til
Storbyprosjektene skulle trapps ned. Styringen og prioriteringen over denne ekstrabevilgningen til
storbyene ser ut til å gå inn i de øvrige tilskuddene til utvikling av psykisk helse- og rus-tiltak og
modeller hvor direktorat og fylkesembetene prioriterer etter de føringene de har. Storbymidlene er
lagt inn i ordningen Tilbud til mennesker med langvarige og/eller sammensatte tjenestebehov92, hvor
totalbeløpet nasjonalt er 227 millioner kroner i 2018.
Modell-tilskudd
Helsedirektoratet utlyser flere tilskuddsordninger hvor målet er at kommunene jobber etter
modeller som er forskningsbaserte:
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Rådet for psykisk helse 2007: Psykisk helse i et flerkulturelt samfunn
Kapittel 765 post 60, Helse- og omsorgsdepartementet
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Etablering og drift av Rask psykisk helsehjelp (RPH)93, kunnskapsbaserte tiltak som gir økt
tilgang og tilgjengelighet til behandling for befolkningen
Arbeidsrehabilitering etter modell av Individuell jobbstøtte (IPS) og/eller Jobbmestrende
oppfølging94som skal bidra til at mennesker med moderate til alvorlige psykiske lidelser
og/eller rusmiddelproblemer/-avhengighet kan nyttiggjøre seg sin arbeidsevne, komme i
ordinært lønnet arbeid og beholde tilknytningen til arbeidslivet

Utvikling av ACT og Fact-team er lagt inn i samme ordning som Storbymidlene, Tilbud til mennesker
med langvarige og/eller sammensatte tjenestebehov med mål om å styrke tilbudet til personer med
langvarige og sammensatte tjenestebehov gjennom å etablere helhetlige, samtidige og virksomme
tjenester fra ulike nivåer og sektorer. Ordningen skal også bidra til utvikling av helhetlige og
samtidige tilbud til utsatte barn og unge.
Ordningens delmål er å bidra til økt etablering og implementering av allerede utprøvde og
kunnskapsbaserte tjenestemodeller gjennom omstilling av eksisterende lokalbaserte psykisk helseog rustjenester i kommuner og helseforetak.



Bidra til å understøtte etablering av prioriterte tiltak i Opptrappingsplan for rusfeltet (Prop.
15 S, 2015-2016)95
Bidra til fortsatt utprøving og evaluering av nye metoder/ arbeidsformer og modeller på
psykisk helse-rus- og voldsfeltet.

Hva trenger kommunen fra spesialisthelsetjenesten
Målet med samhandlingsreformen er å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre.
Innbyggerne skal få helsehjelp der de bor, og kommunene skal ha ansvar for flere oppgaver. For å
sikre et helhetlig og sammenhengende tilbud for mennesker med psykiske helseutfordringer og
lidelser, må kommunen være sentral premissleverandør i utforming av et helsetilbud, som både
utnytter ressurser og kompetanse best mulig og setter brukernes behov for gode og
sammenhengende tjenester i sentrum.
Samhandlingsreformen har lagt opp til en forskyvning av tyngdepunktet fra spesialisthelsetjenesten
til kommunehelsetjenesten, og understreker at disse tjenestene skal bli likeverdige
beslutningstakere. Forskyvningen innebærer at veksten i psykisk helsearbeid i de kommunale og
allmenne tjenestene vil fortsette å øke i omfang og oppgaver. Spesialisthelsetjenesten vil
spesialiseres ytterligere, slik at en stadig større del av behandlingsforløpet vil foregå i nærmiljøet og
med oppfølging av det lokale tjenesteapparatet
Som likeverdige med spesialisthelsetjenesten må Oslo kommune og primærhelsetjenesten bli
tydeligere på hvilke tjenester det er behov for i spesialisthelsetjenesten, slik at det lokale arbeidet
understøttes. Det er bl.a. behov for mer ambulante og oppsøkende spesialisthelsetjenester og bedre
tilgang på brukerstyrte og bydelsstyrte plasser i psykisk helsevern.
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Prop. 15 S (2015–2016), Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016–2020)
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Med pakkeforløp96 i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling stilles store krav til
samarbeid. Psykisk helse- og rusutfordringer
Pakkeforløp psykisk helse og rus
kjennetegnes ofte av svingninger, noe som stiller
Tre forløp har vært på høring med høringsfrist
store krav til samarbeid mellom lokale tjenester og
o1.10.17:
1. Utredning og behandling i tverrfaglig
spesialisttjenester, særlig i overgangene mellom
spesialisert rusbehandling (TSB)
disse nivåene.
2. Utredning i psykisk helsevern, voksne
3. Utredning i psykisk helsevern, barn og unge
I veilederen for psykisk helse- og rusarbeid for
97
voksne , skisserer Helsedirektoratet en deling av
Fem forløp har vært på høring med høringsfrist
ansvaret for det lokale psykiske helsearbeidet
01.04.18
mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten
4. Behandling i psykisk helsevern, voksne
etter alvorlighetsgrad og varighet på
5. Behandling i psykisk helsevern, barn og unge
6. Psykoselidelser, inkludert mistanke om
problemene:98
psykoseutvikling
7. Spiseforstyrrelser, barn og unge
 Milde og kortvarige problemer: Kommunen
8. Tvangslidelse (OCD)
har hovedansvaret
 Kortvarige alvorlige, og langvarige mildere
Høringsfrist 01.06.18:
9. Gravide og rusmidler – på høring vinter 2018
problemer: Sterkt kommunalt ansvar, og
behov for å samarbeide med
Forløp under arbeid:
spesialisthelsetjenesten
10. Samhandlingsforløp barnevern, psykisk helse
 Alvorlige langvarige problemer/lidelser:
og rus (helsedirektoratet.no)
Kommuner og spesialisthelsetjenesten bør
være inne samtidig
I forhold til brukere som har utfordringer av alvorlig og/eller langvarig karakter, er samarbeidet
mellom nivåene særlig viktig. Oslo kommune var i sitt høringssvar om pakkeforløp psykisk helse og
rus svært kritiske. Dette fordi det det er vanskelig å se hvordan pakkeforløpene skal bidra til å nå
målene om individuelt tilpassede og sammenhengende tjenester. Det gjenstår å se hvordan
kommunen, fastlegene og helseforetakene sammen kan bidra til sømløse forløp for brukere med
alvorlige og/eller langvarige psykisk helseutfordringer.
Psykisk helse. Andel brukere som har spesialist
helsetjenester mot de som ikke har, fordelt på
levekårsindeks

ROP. Andel brukere som har spesialist helsetjenester
mot de som ikke har, fordelt på levekårsindeks

Spesialist helstetjeneste rus + psykisk helsevern
Grønn
Gul
Har spes.tjen.
1%
57 %
Har ikke spes.tjen.
3%
54 %

Rød
38 %
40 %

Blålys
3%
3%

Spesialist helstetjeneste rus + psykisk helsevern
Grønn
Gul
Har spes.tjen.
1%
25 %
Har ikke spes.tjen.
2%
27 %

Rød
51 %
53 %

Blålys
23 %
17 %

Spesialist helstetjeneste somatikk
Grønn
Har spes.tjen.
0%
Har ikke spes.tjen.
3%

Rød
44 %
38 %

Blålys
4%
3%

Spesialist helstetjeneste somatikk
Grønn
Har spes.tjen.
0%
Har ikke spes.tjen.
2%

Rød
51 %
52 %

Blålys
27 %
18 %

0%
0%

Norge 2016 rus
Spesialist helstetjeneste rus + psykisk helsevern
Grønn
Gul
Har spes.tjen.
3%
34 %
Har ikke spes.tjen.
6%
39 %

Rød + Blålys
63 %
55 %

0%
0%

0%
0%

Spesialist helstetjeneste somatikk
Grønn
Har spes.tjen.
3%
Har ikke spes.tjen.
7%

Rød + Blålys
62 %
53 %

0%
0%

Gul
52 %
56 %

Norge 2016 psyk
Spesialist helstetjeneste rus + psykisk helsevern
Grønn
Gul
Har spes.tjen.
3%
68 %
Har ikke spes.tjen.
6%
70 %

Rød + Blålys
29 %
24 %

Spesialist helstetjeneste somatikk
Grønn
Har spes.tjen.
3%
Har ikke spes.tjen.
7%

Rød + Blålys
28 %
23 %

Gul
68 %
70 %

Gul
22 %
28 %

Gul
35 %
40 %
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Helsedirektoratet.no
Helsedirektoratet 2014, Sammen om mestring, veileder i lokalt psykisk helse- og rusarbeid
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Den samme inndelingen er brukt i dette dokumentet med tillegg av «forløp 0» som er kommunens ansvar
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Hva sier bydelene, punkter fra dialogmøtene
«Bedre å bygge barn, enn å reparere voksne»
Samtlige bydeler i Oslo deltok i dialogmøter (sektorvis) i uke 15 2018 med inntil åtte deltakere. Også
DPSer og BUPer var invitert og alle helseforetakene deltok med barn- eller voksensiden. Bydelene var
oppfordret til å ivareta at tjenester både for voksne og barn var representert. De var også oppfordret
til å invitere med seg brukere av bydelens tjenester eller representanter fra evt. brukerråd.
Oppsummeringsvis kan vi si at det kom det fram ønske om:
 mindre byråkrati
 mer fleksibilitet i utøvelse av tjenester
 å møte mennesker der de er, både ambulant og arenafleksibelt
 at tjenestene henger sammen og er dynamiske
 mer samarbeid på tvers av enheter og bydeler
 at informasjonen i kommunen må bli bedre, både for innbyggerne og tjenestene.
Og spørsmål om:
 Er manglende informasjon en viktig hemmer for tverrfaglig samarbeid?
Det er konsensus hva gjelder å inkludere og involvere brukere. Brukerstemmen og anvendelse av
erfaringskompetanse påpekes.
FACT-modellen eller ambulante team ønskes for «alle». Modellen anses som anvendbar for mange
målgrupper.

Muligheter
Faglig sett er bydelene langt framme og oppdaterte. De trekker særlig fram mulighetene på disse
områdene:
Fremme mestring, deltakelse og livskvalitet
 Bydelene er opptatt av egenmestring og recovery som strategi, og ser mulighetene for å
legge til rette for egenmestring. Lett tilgjengelige tilbud om selvhjelp og nettbaserte tjenester
er elementer i dette.
 De ser også mulighetene i å skifte perspektiv mht hva som er relevante vurderinger:
«Hva er viktig for deg?» vs henvisning/epikrise hvor andre definerer behov.
Én dør inn, -lavterskel og lett tilgjengelig tjeneste
 Bydelene er enige i prinsippet om «Én dør inn». Det bør imidlertid ikke forbeholdes fysiske
omgivelser, men også digital tilgang. For å være rustet for fremtiden er det nødvendig å legge
til rette for at innbyggere som ønsker å benytte seg av selvhjelp får det gjennom
velferdsteknologi. Én dør inn må også gjelde for samarbeidspartnere, skole, barnehage og
NAV.
 Bydelene har en visjon om at innbyggerne skal møte ett kontaktpunkt som ivaretar psykisk
helse for alle mellom 0-100 år. Bydelene påpeker særlig behovet for et kontaktpunkt som
innbefatter barn og unge, der ansvar tydeliggjøres både innad i og mellom i tjenestene, men
også overfor innbyggerne.
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Samlokalisering av tjenestene beskrives av bydelen som et ønske og behov, for å sikre bedre
samordning og samarbeid. Samarbeid på tvers av alle tjenester er nødvendig for å kunne
tilby et godt tjenestetilbud, og derigjennom sikre gode overganger.

Kvalifisert hjelp uavhengig av alder, uten henvisning/søknad
 Bydelene ønsker mer fleksibilitet i sin tjenesteyting. En konsekvens av dette kan være at
innbyggerne møter tjenestene i større grad på egne arenaer, samt unngår køer og ventetid
ved behov for hjelp. Dette kan også legge til rette for et helhetsperspektiv på brukere,
familie, nettverk og pårørendesamarbeid.
 Noen bydeler fremmet forslag om at innbyggerne møter de mest erfarne og kompetente
ansatte ved første møte. Også kalt for «gullstandard». En konsekvens av en slik tilnærming,
ble av noen påpekt kunne virke effektiviserende og sikre at de som har størst behov får hjelp
først.
Kompetente ansatte og forebygge stigma
 Kompetente ansatte er ansatte som møter innbyggerne uten fordommer. Det innebærer at
kompetanse må knyttes til forebygging av tabuer og holdningsarbeid i tjenestene.
Innbyggerne skal ikke møtes av tjenesteytere som styres av personlige oppfatninger, men av
profesjonalitet.
 Bydelene signaliserer at de mangler kompetanse for å møte gruppen med
nevroutviklingsforstyrrelser på en god måte.
Forebygging og folkehelse
Bydelene hadde mange tanker rundt forebygging og folkehelse. Oppsummeringsvis kan vi si at
bydelene var opptatt av tilbud til barn og unge i et folkehelseperspektiv. Samtlige bydeler
understreket nødvendigheten av gratis aktiviteter til barn. Dette innebærer blant annet møtesteder
som er gode for alle i alle aldre, på tvers av generasjoner.
I denne sammenheng pekes det også på behovet for flere brukerdrevne tjenester og tilrettelegging
for frivillig innsats.
Bydelene trakk fram behov for strukturelle forutsetninger som må foreligge for å kunne bekjempe
barnefattigdom, som pekes på som et viktig element i produksjon av psykisk uhelse. Det anbefales i
tillegg at man satser på jobbaktivitet og fritidstilbud for unge, samt utformer parker og utemiljø som
inviterer alle til felles aktivitet.

Utfordringer
I dialogmøtene ble Løftet99 og Fagsystemenene fremhevet som sentrale utfordringer knyttet til
utvikling av bedre tjenester og kommunikasjon.
Kommunikasjon - Løftet
 Løftet blir av nesten samtlige bydeler trukket frem som en hindring for god og effektiv
kommunikasjon med brukere og pårørende.
 Bydelene har ambisjoner om å legge til rette for egenmestring (selvhjelp, nettbaserte
tjenester osv). Løftet oppleves som en hindring for å få dette til.

99

Betegnelse på omleggingen av kommunens internettsider.
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Fagsystemer
 Manglende samordning av fagsystemer som ikke snakker sammen er en svært viktig hemmer
for hvordan man skal lykkes med målsettingene. Det må foreligge en plan for hvordan man
utvikler systemer som kommuniserer, og rydde opp i 800-900 ulike systemer.
Lovverket
Lovverket løftes som en annen sentral utfordring for effektive og fleksible tjenester.
 Vedtak/ikke vedtak er en problemstilling som aktualiseres gjennom at bydelene ønsker lett
tilgjengelige tjenester og en avbyråkratisering.
 Spørsmål om håndtering av dokumentasjonsplikten ble løftet fram.
Samarbeid med skole/utdanningsetaten
Samarbeid med skole/utdanningsetaten er en annen utfordring bydelene er opptatt av
 Dette oppleves som en terskel for å tilby barn og unge gode tjenester på egne arenaer, og for
å komme tidlig inn med oppfølging av barn/unge med behov for oppfølging.
Andre utfordringer:
 Oppfølging over tid i saker med selvmordsproblematikk, traumer og annet som krever
langtidsoppfølging.
 Det er nødvendig å ha en bevissthet om at også personer med psykisk utviklingshemming kan
ha utfordringer med psykisk helse. Det må foreligge kompetanse i tjenesteapparatet slik at
disse kan møtes på en god måte.
 Eldre og psykisk helse pekes på av samtlige bydeler som en utfordring. En aldrende
befolkning der blant annet psykisk uhelse og rusbruk i liten grad adresseres i dag.

Til en overordnet strategi for psykisk helsearbeid i Oslo
Faglige og overordnede føringer for psykisk helsearbeid harmonerer godt med ønsket om psykiske
helsetjenester som har kvalitetene som er ønsket:
 Fremme livskvalitet
 Ha en dør inn, være lett tilgjengelig
 Kvalifisert hjelp uten henvisning og søknad, uavhengig av alder
 Ha kompetente ansatte
 Forebygge stigma
 Se hele mennesket og nettverk/familie
Kompetansen og det faglige ståstedet i bydelene harmonerer også godt med psykiske helsetjenester
som har disse kvalitetene. En overordnet strategi for psykisk helsearbeid kan tydeliggjøre denne
retningen. For å ivareta alle aldersgrupper og utvikle tjenester i samarbeid med innbyggere som i
perioder av livet har behov for et slikt samarbeid, er det også nødvendig med noen overordnede
avklaringer. Dette er bydelene tydelige på.
For alle innbyggere er det forebyggende arbeid og folkehelsearbeid vesentlige bidragsytere for å
fremme livskvalitet. Tidlig innsats og et tverrsektorielt samarbeid er også viktig for fremme tidlig
innsats både i alder og forløp.
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Kommunen i førersetet
Lovverk og statlige føringer er tydelig på at ansvaret for lokalt psykisk helsearbeid ligger i kommunen
og nær brukerne. Samtidig produseres det veiledere og retningslinjer om hvordan dette kan/skal
gjørers i praksis. Både retningslinjer og veileder er faglig fundert, og kan være nyttige for kommunen.
Men det legges sterke føringer på hva kommunen må prioritere når f. eks. helseforetakene har gjort
sine prioriteringer.
Forskning
Det kan virke styrende på tjenesteutviklingen når statlige tilskuddsmidler er «låst» til ulike modeller
eller måter å utføre tjenester på. Fordelen med disse modellene kan selvfølgelig være at de er
forskningsbaserte. Det er ikke ensbetydende med at andre måter ikke virker. Også i forskningen bør
kommunen ta en ledende rolle ved å delta i og utføre forskning på egne tjenester og følge egen
tjenesteutvikling med dokumentasjon og forskning.
FoU-strategien for EHA-sektor bidrar til å fremme forsknings- og utviklingsarbeid som:





Har fokus på brukermedvirkning og systematisering av brukererfaringer
Inkluderer brukerkunnskapen
Inkluderer brukere i selve forsknings- og utviklingsprosessen
Bidrar til at tjenesteutvikling og prosjekter dokumenteres slik at det kan fremskaffes evidens
der ny praksis utvikles og utprøves

Helseforetakene
Folk bor og lever i kommunen, og med en oppgavedreining fra spesialisthelsetjeneste til kommunalt
ansvar, bør en overordnet strategi for psykisk helse i Oslo inkludere en strategi for samhandling med
helseforetakene der kommunen er tydelig på hva kommunen trenger fra de lokale helseforetakene
for å få til et godt og sammenhengende tjenestetilbud.
Kompetansesentrene
Mange statlige kompetansesentre har som oppgave å bidra med kompetanse og tjenesteutvikling i
kommunene. Dette er verdifulle ressurser. Men det kan være en utfordring dersom
kompetansesentrene har sine egne løp ut mot kommunale tjenester og bydeler.
Kompetansesentrenes oppdragsbrev gir vanligvis rom for lokale tilpasninger. En framtidig strategi
bør legge opp til et forpliktende samarbeid med kompetansesentrene slik at satsninger og
kompetansetiltak koordineres på en slik måte, at det blir mest mulig nyttig for kommunen.
Tilskuddsmidler
En overordnet strategi kan styrke kommunen i dialog med Helsedirektoratet og fylkesmannsembetet
slik at tilskuddsmidler i størst mulig grad prioriteres i tråd med lokale behov og utfordringer.

Bydel og innbyggere i førersetet
Med en strategi som ønsker et psykisk helsearbeid som er preget av mestring og deltakelse, må
bydelene i samarbeid med sine innbyggere utvikle helsetjenester som setter brukeres kunnskaper og
mål for eget liv i sentrum. «Hva er viktig for deg?» er et godt spørsmål på individnivå, og det kan med
fordel også stilles på gruppe- og innbyggernivå. Men det kan lett forveksles med «hva kan vi servere
deg.» Det ligger mye innovasjon i den uutnyttede ressursen som finnes i samhandlingsrommet
mellom tjenestene og befolkningen. En slik samhandling vil antakelig også bidra til redusert stigma og
en anerkjennelse av styrker og sammenhenger i brukernes liv.
51

En faglig plattform for psykisk helsearbeid
Faglige retninger som recovery og en styrkebasert tilnærming bygger på prinsipper om kan støtte og
inspirere på vei mot mer kunnskapsbaserte praksiser som også inkluderer lokale tilpasninger. Med
mestring og deltakelse som utgangspunkt, skal det psykiske helsearbeidet skal være et samarbeid
med brukerne i en prosess som fører til størst mulig selvhjulpenhet, og at det psykiske helsearbeidet
skal være til hjelp for den enkelte bruker i en endrings- eller bedringsprosess.
Tilbakemeldingsverktøy
Det er utviklet flere strukturerte verktøy som gir tilbakemelding på brukerens opplevelse av om
behandlingen hjelper og handler om det som er viktig for dem. Det er en møysommelig prosess å
anskaffe og kvalitetssikre slike verktøy og evt. lisenser for å bruke dem. Selve anskaffelsen kunne
med fordel foregå sentralt. Selve opplæringen og implementeringen av verktøy bør forankres lokalt,
men med stor grad av erfaringsdeling mellom bydeler og med andre kommuner. Strategien bør
anbefale bydelene å ta i bruk strukturerte tilbakemeldingsverktøy.
Brukerplan
Brukerplan kan bli et nyttig redskap for planlegging og prioritering. Områdene med store
forbedringsområder kan peke seg ut, utfordringen blir å finne løsninger i en prosess med dem det
gjelder. Når de ansatte i tjenestene har gjort sine vurderinger av livssituasjonen til brukerne, blir
kunsten å ha tilnærmingsmåter som involverer brukere, pårørende og innbyggere i å utvikle
tilbud/tiltak som kan bedre de områdene som peker seg ut i brukerplan-resultatene. En overordnet
strategi kan inspirere bydelene til å invitere innbyggerne inn i utviklingsprosessene sammen med
fagfolk og kompetansemiljøer.
Kompetanseutvikling
Med mestring og deltakelse som mål for det psykiske helsearbeidet, må de ansatte ha kunnskap om
faglige retninger og metoder som inkluderer brukeren som viktig aktør. Psykisk helsearbeid skal være
systematisk og der det finnes, bør det benyttes metoder og strategier som er dokumenterte. Det å
inkludere brukere og andre innbyggere uttrykker menneskesyn og holdninger som påvirker hvilken
fagkunnskap som kommer til anvendelse i lokale psykiske helsearbeidet. Respekt for og
anerkjennelse av at noen innbyggere, hele eller deler av livet, lever med store psykiske
helseutfordringer, krever at de møtes av kompetente fagfolk. Dette er ingen motsetning til å
anerkjenne brukernes kunnskap. Verdigrunnlaget i kompetanseutviklingen kan framkomme i en
overordnet strategi.
Kommunen overtar mange av oppgavene man før har tenkt at spesialisthelsetjenesten skal ta seg av.
I mange tilfeller må kompetansen tilpasses en annen kontekst. Trygge og kompetente ansatte
nærmest brukerne er en strategi for å utvikle brukernes psykiske helsetjenester.
Utviklingssenter for psykisk helsearbeid
Helseetatens kompetansemiljø på psykisk helse og avhengighet kan ha en rolle for å ivareta behovet
for kompetanse og utviklingen av lokalt psykisk helsearbeid i Oslo kommune.
Bydelene kan benytte en slik enhet når en overordnet strategi skal implementeres og tilpasses til
lokale forhold.
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Ha en dør inn, være lett tilgjengelig
Dette kan være overskriften på et psykisk helsearbeid som fremmer livskvalitet og gir kvalifisert hjelp
uten henvisning og søknad og uavhengig av alder. På innsiden av døra må det befinne seg
fleksibilitet, kompetanse og myndighet.
En dør for alle
I tillegg til å være døra for de som selv har behov for kontakt med psykisk helsetjenester, kan døra
være åpen for samarbeidspartnere og andre sektorer som trenger råd eller veiledning i enkeltsaker
eller andre utfordringer knyttet til psykisk helsespørsmål. Barnehage, skoler og andre sektorer kan
henvende seg. For de som jobber med barn og unge kan det være et sted å banke på for å lufte en
bekymring eller få veiledning om tilrettelegging, eller de kan få vite hvor de kan få det. En slik dør kan
bidra til tidlig innsats og forebyggende psykisk helsearbeid i sektorer utenfor helsesektoren. Ideelt
sett burde også de ansatte ha rom for å reise ut til skoler og barnehager for å samarbeide med disse
arenaene med tanke på faglig utvikling, tidlig innsats og arbeidet for å gi barn og unge et miljø som
fremmer psykisk helse, mestring og trivsel.
Kvalifisert hjelp uten henvisning og søknad
En dør inn, uten henvisning eller søknad, for personer som har behov for psykisk helsetjenester eller
deres pårørende, kan senke terskelen for å ta kontakt. Det gir også tjenestene en mulighet til å
avklare om og evt. hvordan et samarbeid skal etableres med de som henvender seg. Noen vil kun ha
behov for en samtale eller to, andre vil ha behov for mer langvarig samarbeid med tjenesten. Ved å
møte innbyggerne uten at de har søkt eller blitt henvist, kan det gjøres en rask avklaring. Dette
forutsetter at de møter godt kvalifiserte ansatte som er trygge på å gjøre en slik vurdering sammen
med de som banker på døren. Også i framtiden vil samarbeidet med de som har behov for helsehjelp
etter loven måtte forankres i vedtak, og dokumentasjonsplikten må håndteres.
Det første møtet kan gi grunnlag for å vurdere om det er behov for rådgivning, en kort konsultasjon
eller et lengre samarbeid som i forløpene 2 og 3. Kvalifisert hjelp bør også bety at de ansatte i front
har god kunnskap om andre steder å få hjelp, som frivillige organisasjoner, selvhjelpsgrupper,
mestringstilbud og likemannsarbeid, og de må ha oversikt over hvem i egen tjeneste som er spesielt
gode på den problemstillingen de som henvender seg har.
Stange kommune har etablert en psykisk helse- og rustjeneste hvor befolkningen kan henvende seg
selv. Det har krevd noen tilpasninger for også å oppfylle lovens krav. Men det er mulig å få til.
Dersom det er barn det dreier seg om, eller den som henvender seg har barn som pårørende, tar de
alltid hensyn til dette ved at en ansatt som har god barnefaglig kompetanse er hovedansvarlig for
samarbeidet med denne brukeren.

Rammer og avklaringer
Kartlegging og vurdering (Forløp og vedtak)
Når vi ønsker en psykisk helsetjeneste som er lett tilgjengelig uten henvisning og vedtak, må
tjenestene være trygge på hva som kreves for å være innenfor norsk lov.
Ved å bruke forløpene fra «Sammen om mestring» som utgangspunkt for denne vurderingen, kan
det gjøres en nyttig avklaring i forhold til lovkravene om vedtak, utredning og dokumentasjon. Det
må selvsagt gjøres individuelle vurderinger, men det kan gjøre det enklere å manøvrere på en måte
som tar hensyn til tilgjengelighet og fleksibilitet, samtidig som lover og forskrifter følges. Det kan
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også være en hjelp å beskrive hvor fleksible vedtak det er mulig å fatte, slik at det er lettere å ta
høyde for endringer og kriser uten mye byråkrati.
Fagsystemene
Bydelene peker på flere utfordringer med fagsystemer som ikke kommuniserer, og at ulike tjenester
dokumenterer i ulike systemer, og at nye satsninger følges opp av nye systemer som heller ikke
kommuniserer med de gamle som fortsatt skal brukes. Om dette ikke lar seg løse på kort sikt, bør en
strategi inneholde en visjon om bedring på dette området.
Det som lar seg løse er en gjennomgang av maler som ligger i fagsystemene. Malene blir lett styrende
for hvordan det dokumenteres og hvilke vedtak som fattes, og i den grad det er behov for maler, må
de tilpasses den faglige retningen vi ønsker at psykisk helsearbeid skal ha.
Tillitsreform
Tillitsreformen er et stort skritt på vei mot et psykisk helsearbeid som i større grad kan inkludere
brukerne og deres kunnskap. Tillit og myndighet til tjenesteutøvere nærmest brukerne bør følges av
en kompetansesatsing som sikrer at vi ikke bare flytter myndighet «nedover» i systemet, men at den
skal utøves i tett samarbeid med de som skal ha nytte av at vi er på jobb. At vi samarbeider om det
som er viktig for den enkelte bruker og deres nettverk.

Å leve hele liv hele livet
Forebygging av psykiske helseplager og -utfordringer skjer i alle sektorer, både privat og offentlig.
Betydningen av å fremme god psykisk helse i sektorer utenfor helsesektoren er bl.a. inkludert i
Folkehelsearbeidet.
Opplevd livskvalitet er antakelig en drivkraft og et håp for de fleste mennesker. I løpet av livet vil alle
oppleve vanskelige perioder og kanskje trenge et samarbeid med offentlige helsetjenester. Noen
trenger et slikt samarbeid gjennom store deler av livet. Psykisk helsetjenester bør være et bidrag
som støtter de som trenger det, i muligheten til å leve et så selvstendig liv som mulig; som deltaker i
sosiale sammenhenger, som nabo, som familiemedlem, som venn, som kollega. De må selv ha stor
innflytelse på hvilke mål de har for samarbeidet med de psykiske helsetjenestene, og hvordan de
ønsker at samarbeidet skal være for å nå disse målene.
Noen må ha ambulante tilbud for å nyttiggjøre seg oppfølging og samarbeid, noen må i perioder
være innlagt i sykehus eller på institusjon, noen må ha oppfølging gjennom døgnet, noen trenger et
gruppetilbud, noen et samtaletilbud, noen trenger hjelp i en akutt krise, og for de aller fleste vil
livskvalitet handle om hvordan de har det i forhold til andre områder i livet enn den perioden de er i
kontakt med helsetjenestene. Psykisk helsetjenester skal være et sikkerhetsnett i vanskelige perioder
og i overganger, og de kan samarbeide med sine brukere på livsområder som oppsummeres i
recoverytenkningen med:






Tilhørighet
Håp og optimisme
Identitet
Mening
Engasjement og myndiggjøring
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