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En glad dag på Sanderud 

 
Fordi det var et mål å ha helst én etasje, er det nye bygget for akutt- og korttidspsykiatri og barne- og 
ungdomspsykiatri på Sanderud cirka 500 meter i omkrets Foto: Bjørn Kvaal 

 
Før hadde 12 pasienter to bad på deling. I det nye bygget blir det spa, 
eget bad for alle pasienter og mulighet for å trekke seg tilbake når 
man ønsker det. Gode bygg gir mindre uro. 
 
BJØRN KVAAL 
- Dette bygget vil kunne forebygge 
utagering, tror May Rita Buseth, leder 
for enhet for personlighetsforstyrrelser, 
og Torill Sylju, leder for enhet for 
mottak. 

 

 
– Nye, hyggelige bygg gir mindre uro, sier May 
Rita Buseth (til venstre), leder for enhet for 
personlighetsforstyrrelser, og Torill Sylju, leder 
for enhet fot mottak. Begge ser fram til å kunne 
ta i mot pasientene i nybygget nå i april. Foto: 
Bjørn Kvaal. 
 
 

Tok ti år 
De er to av de rundt 150 ansatte som i 
april tok i bruk det nye bygget for akutt- 
og korttidspsykiatri og barne- og 
ungdomspsykiatri på Sanderud. 
Pasientene Buseth tidligere hadde 
ansvaret for hadde tilhold på tre 
avdelinger; A3, A5 og A6. Nå samles 
pasienter og ansatte. Og det blir slutt på 
deling av bad.  
 
Også styreleder Liv Christophersen i 
Mental Helse Hedmark var glad for det 
nye bygget, da det ble åpnet 7. april.  
 
– Dette er en stor dag. Jeg var i første 
møte med sykehusledelsen i 2000 for å 
komme med råd om utforming. Nå er 
endelig dørene åpnet, sier hun. 
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Pasienten vil vite mer 
Samtidig er hun og styremedlem Gro 
Beston i fylkeslaget opptatt av hva 
bygget bør fylles med. For deres del 
ramset de opp blant annet dans, 
fysioterapi, avspenning, følelsesrom, 
tankefeltterapi og brukermedvirkning på 
ordentlig. 
 
– Et slikt nytt, flott bygg kan redusere 
bruken av tvang. Men da er det viktig at 
pasienteen får undervisning og 
kunnskap om hvorfor man sliter, sier 
Christophersen. 
 

 
Mental Helse Hedmark sørget for den høyeste 
gaven og palmesus da de gratulerte Sykehuset 
Innlandet med nybygget på Sanderud. Fra 
venstre Berit Bakkemo, avdelingssjef for akutt- 
og korttidspsykiatrti, styremedlem Gro Beston 
og styreleder Liv Christophersen i Mental Helse 
Hedmark og Hallgeir Lange, avdelingssjef for 
barne- og ungdomspsykiatri døgnenhet. foto: 
Bjørn Kvaal 
 
Kontrasten er stor til den holdningen 
den unge psykiateren Christian 
Erlandsen møtte da han ble ansatt på 
Sanderud i 1955. 
 
– Hva? Skal gærningene skulle kunne 
åpne vinduene sjøl? var svaret jeg fikk da 
jeg sa at pasientene burde ha mulighet til 
litt frisk luft, fortalte 84-åringen 

1400 innleggelser årlig 
Dette er bygget for akutt- og 
korttidspsykiatri og barne- og 
ungdomspsykiatri i korte trekk: 
 
• 1400 innleggelser årlig 
• 150 ansatte 
• Pris: 180 millioner kroner 
• 5500 kvadratmeter 
 
Nybygget har disse enhetene innen 
voksenpsykiatri: 
• Mottak, åtte døgnplasser 
• Akutt, 12 døgnplasser 
• Personlighetsforstyrrelser: 10 
døgnplasser 
• Poliklinikk gruppebehandling 
 
Barne- og ungdomspsykiatri har 
akuttenhet med fem døgnplasser. 
 
Stoler ble utsmykning 
Prosjektleder Stig Anders Stensby i 
Sykehuset Innlandet har stått for 
planlegging av det fysiske bygget i nær 
kontakt med Per Glorvigen, fagrådgiver  
i psykisk helsevern. Mens Stensby har 
sørget for veggene, har Glorvigen 
foreslått hvordan rom og installasjoner 
kan bli best mulig for brukerne. Litt 
enkelt sagt. 
 
Begge høstet mange godord under 
åpningen. Blant annet at de ha redusert 
byggekostnadene med ti millioner 
kroner i forhold til opprinnelig planlagt. 
Mer konkurranse i byggebransjen og 
dermed lavere priser, og arkitekter og 
konsulenter som har sett etter løsninger 
som tilfredsstiller behovene, men som er 
billigere i anskaffelse. 
 
– Ett eksempel er stolen jeg sitter i nå, 
sier Stensby. 
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Stoler kan være kunst og kunst kan være stoler.  
– Dette har bidratt til å spare penger under 
utbyggingen, sier prosjektleder Stig Anders 
Stensby i Sykehuset Innlandet. Foto: Bjørn 
Kvaal 
 
I inngangspartiet møtes besøkende av 
store, lille stoler. De er hyggelig og 
fargerike å se på og har blitt en del av 
den kunstneriske utsmykningen. 
 
Mere uteområder 
Studieturer i Norge, Sverige og 
Danmark bidro til enda mere fokus på 
frisk luft, grøntområder og mulighet til å 
ta en pause ute som inne. Derfor ble det 
i stedet for ett atrium to slike 
uteområder. 
 
Den symbolske nøkkelen til bygget 
hadde en lang vandring fra den ene 
direktøren til den andre, før 
statssekretær Ragnhild Mathisen i Helse- 
og omsorgsdepartementet kunne foreta 
den offisielle åpningen. 
 

– Dette nye bygget gir arbeidet i 
psykiatrien en ny giv, samtidig som hele 
Sanderud har vært gode på utvikle seg i 
takt med behovene i denne delen av 
helsevesenet, sa hun og ramset opp 
noen av utfordringene på feltet: 
 
Fullføre omstillingen i psykisk helsevern, 
bedre tilgjengelighet for pasientene, 
bedre samarbeid mellom bruker, 
pårørende og ansatte, tvang skal ned, 
mere forebygging av sykdom og mer 
desentralisert spesialisthelsetjeneste 
 
Vil vise gjestfrihet 
– En bruker sa at han ønsket seg 
behandling i lokaler som ikke var for 
hjemlige og ikke for mye institusjon. Vi 
har forsøkt å lage rom som gir mulighet 
for likeverdige samtaler, redusere stigma 
og viser gjestfrihet enten man er her 
noen timer eller i flere måneder, sa 
Solveig Brekke Skard, leder for 
psykiatridivisjonen i Sykehuset 
Innlandet. 
 
Til slutt landet den gullforgylte og 
halvkilotunge nøkkelen hos de to som 
skal ha det daglige ansvarte for det nye 
bygget, Hallgeir Lange, avdelingssjef for 
BUP døgnenhet og Berit Bakkemo, 
avdelingssjef for akutt- og 
korttidspsykiatrti. 
 
Bakkemo takket mange som har bidratt 
til det nye bygget, blant annet ansatte 
som med stor tålmodighet har kommet 
med ideer til løsninger. Noen er avvist, 
andre er tatt med. 
 
– Jeg er stolt og glad for det nye bygget. 
Samtidig er det folkene som skal fylle 
det som skal finne de gode løsningene, 
understreket hun. 
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DPS-sjefer svarer på kritikken 
- DPS´ene lærer ikke av feilene sine, hevder Helsetilsynet. Her svarer 
de fem DPS-sjefene i Sykehuset Innlandet på kritikken. 
 

BJØRN KVAAL 
Helsetilsynet gikk 56 landets 
Distriktspsykiatriske sentre (DPS) etter i 
sømmene i 2008 og 2009. Det ble 
avdekket en rekke avvik: 
 
• Mange DPSer sørger ikke for 
kvalifisert vurdering av 
behandlingsbehovet til voksne personer 
med alvorlige psykiske lidelser. 
• Svikt ved ett eller flere områder i 44 av 
56 DPS. Tre av seks DPS som ikke 
hadde avvik, fikk likevel anmerkninger 
fra Helsetilsynet. 
• Mange DPSer har ikke systemer som 
sikrer at søknader og henvisninger blir 
fanget opp og vurdert av spesialist 
fortløpende. 
• Behandlingsfrister som sendes ut tar 
ikke hensyn til pasientens individuelle 
behov. 
• Halvparten av DPS´ene avslo 
henvisninger og avviste pasienter på feil 
grunnlag. Årsaken var ofte at 
henvisningen var mangelfull. DPSet skal 
da innhente nødvendige opplysninger. 
 
I Innlandet er det DPS på Tynset, 
Kongsvinger, Hamar, Lillehammer og 
Gjøvik. 
 
PsykNytt har snakket med DPS-sjefene.  

• Stemmer kritikken?  
• Svikter det for ofte i 

pasientarbeidet?  
• Har DPS gapt for høyt i forhold 

til ressursene?  
 
Kongsvinger: Ønsker veiledning 
Helsetilsynets besøk ved Kongsvinger 
DPS førte til en rapport som inneholdt 
flere anmerkninger og avvik. DPS-sjef 
Ragnhild Thoner tror ikke avvikene har 
ført til feilbehandling av pasienter.  
Når vi snakker med henne gjennomføres 
det internrevisjon i avdelingen av 

avdeligens eget revisjonslag. Denne 
gangen er det fordi Thoner selv har bedt 
om det. Hun vil ha svar på om de nye 
rutinene de har tatt i bruk etter 
rapporten, har virket - og om de ansatte 
har endret praksis. 
 
DPS Kongsvinger åpnet i 2004. I løpet 
av årene etter har aktiviteten blitt 
tredoblet. Samtidig har avdelingen tidvis 
slitt med å skaffe spesialister. For 
øyeblikket skulle Thoner gjerne hatt en 
psykiater til. 
 
Glemte journalene 
Ett av de alvorligste avvikene ved DPS 
Kongsvinger var at de løpende 
vurderingene til spesialistene ikke alltid 
var ført inn i journalen til pasienten. 
Anmerkninger gikk blant annet på at nye 
forskrifter ikke var tatt med i rutinene. 
 
- Helsetilsynets folk snakker sitt språk 
og kan bli oppfattet som petimetere av 
oss. Samtidig lærer de også mye når de 
møter vår hverdag og våre utfordringer. 
Uansett er det nyttig å bli vurdert 
utenfra for å se hva vi kan bli bedre på. 
Men like viktig er det å få bekreftet hva 
vi gjør riktig og som vi kan fortsette 
med, mener Thoner. 
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Foto: Trond Jacobsen, SI 
 
I ettertid hadde hun ønsket at avvikene 
og anmerkningene ble fulgt opp med 
veiledning og opplæring framfor stadig 
nye brev fram og tilbake mellom 
Helsetilsynet og DPS Kongsvinger. 
 
- Helsetilsynets rapport har ført til 
forbedringstiltak i klinikken. En mer 
konkret veiledning ville ha løftet oss 
raskere, tror DPS-sjefen. 
 
Nyttig, men krevende 
– Mister du motet etter en slik kritikk fra 
Helsetilsynets side? 
– Det er krevende, men også nyttig. 
Helsetilsynet gjør sin jobb og vi må 
gjøre vår. Det viktigste må være at alle 
pasientene opplever et likeverdig tilbud 
som drives i tråd med gjeldende lov og 
forskrift, sier Thoner. 
 
En av styrkene ved dagens DPS på 
Kongsvinger, etter Thoners mening, er 
moderat ventetid for pasientene, nytt 
bygg med muligheter for samhandling, 
nytt prosjekt rundt ambulante team - 
eller serviceteam som de kalles her - og 
gode muligheter til samarbeid med 
kommunene.  
 
- Det er hva vi får til i samhandling med 
kommunene som er det store 
utviklingspotensiale fremover, mener 
Thoner. 

Tynset: ”Small is beautiful” 
Tynset DPS var ikke blant de 56 
DPS´ene i Helsetilsynets undersøkelse i 
2008 og 2009. Det betyr ikke at 
avdelingssjef Steinar Trettebergstuen 
pustet lette ut av den grunn. 
 
- Vi studerer anmerkningene andre 
DPSer får og sjekker avvikene opp mot 
våre rutiner og prosedyrer. Vi hadde 
besøk av Helsetilsynet i 2002 og 
Riksrevisjonen i 2007, sier han. 
 
Trettebergstuen mener deler av kritikken 
fra Helsetilsynet er unyansert. Han tror 
ikke det står så dårlig til i virkeligheten. 
 
- Tar Helsetilsynet feil? 
 
- Nei, men DPS´ene er et ganske nytt 
konsept. Det har vært mye innovasjon, 
omstilling, mange kontrolloppgaver og 
stort produksjonskrav. Når det skjer feil 
ved DPS´ene så synes jeg ikke vi bør tas 
for hardt i media av Helsedirektøren. 
Den jevne leser kan fort få et inntrykk 
av at det står elendig til, og at det ikke 
gjøres mye bra også. 
 
- Enkelte feil bør tolereres? 
 
- Vi har lite svikt hos oss. Det går med 
mye tid til kontroll og prosedyrearbeid. 
Feil skal alltid gjennomgås og læres av. 
Vi har fått mer orden i eget hus etter 
kontrollene i i 2002 og 2007.  
 
Større oppgaver i kø 
- Betyr kritikken av DPSene at dere må 
påta dere for mye i forhold til 
ressursene? 
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Foto: Torhild Jære 
 
- Ikke hittil. Utfordringen kommer fra 
2010. Da skal ressursene og oppgavene 
fordeles likt mellom DPS og 
sentralsykehus. Det betyr at DPS blir 
inngangsporten til 
spesialisthelsetjenesten, og skal 
representere kontinuitet innad i 
spesialisthelsetjenesten. Vi skal blant 
annet forebygge akuttinnleggelser og 
sørge for at pasientene kommer raskt 
tilbake fra akuttavdeling. 
 
Trettebergstuen leder Innlandets minste 
DPS. Samarbeidskommunene har ned 
mot 1500 innbyggere. 
 
- Small is beautiful. Det er lett å få 
enhetene og kollegaer i tale. Rutinene er 
oversiktlige. Samtidig setter det krav til 
samarbeid. Det er også utfordrende å 
rekruttere fagfolk som leger og 
psykologer. En periode hadde vi kun én 
psykiater. I dag har vi to, pluss en 
konstituert overlege og én assistentlege. 
 
Gjøvik: Manglet spesialister 
DPS Gjøvik ansatte i underkant av ti 
lege- og psykologspesialister i 2009. I alt 
er det nå 20 legesstillinger fordelt på 13 
overleger og syv assistentleger. 
Stillingene som psykologspesialister er 
besatt med unntak av ved poliklinikk 
Hadeland hvor det er innleid 
psykologspesialist. Forøvrig har 

poliklinikken tre psykologer som har to 
år igjen før de er spesialister. 
 
Helsetilsynet uttrykte bekymring fordi 
DPSet hadde flere ubesatte 
spesialiststillinger og at de trengte å få 
bedre orden på internkontroll og 
fagprosedyrer. De to tingene henger 
sammen, mener avdelingssjef Ragnhild 
Wangen ved DPS Gjøvik.  
 
Har fire enheter 
DPS Gjøvik har enheter på Hadeland, 
Toten, Gjøvik og i Valdres. 
 
- Mestrer dere oppgavene dere er pålagt? 
- Vi arbeider hardt for å ta imot de 
pasientene som henvender seg til oss og 
for å sikre og forbedre 
behandlingstilbudet. 

  
Foto: Torhild Jære 
Vi har en egen gruppe av medarbeidere 
som arbeider kontinuerlig med 
fagprosedyrer slik at de er mest mulig 
forankret hos alle ansatte. Gruppen skal 
sikre at alle pasienter skal få samme 
behandling uansett hvor de tas i mot.  
 
DPSene er i stadig utvikling. Det har tatt 
tid, etter at vi skulle bli en erstatter for 
de store tradisjonelle institusjonene. Mye 
måtte på plass. Men jeg synes vi er på 
rett veg, sier Wangen. 
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Hamar: – Unyansert kritikk 
På andre siden av Mjøsa kan DPS 
Hamar-sjef Elmer Sigmond konstatere 
at det ble anmerkninger og to avvik etter 
tilsynsbesøk høsten 2009 også her.  
 
- Avvikene som helsetilsynet påpeker 
bygger på reelle mangler hos oss. Men 
når Helsetilsynet går ut med 
pressemeldinger om at «DPSene ikke 
har lært», så blir det unyansert, sier 
Sigmond.  
 

 
Foto: Torhild Jære 
- Vi trenger å bli vurdert, samtidig 
undergraver unyansert kritikk tilliten til 
våre tjenester. Vi er alle opptatt av å 
gjøre ting bra og riktig, men selvfølgelig 
kan vi bli bedre. 
 
Helsetilsynet påpekte to avvik ved DPS 
Hamar. Senteret har på enkelte områder 
ikke sørget for at vurdering av 
henvisninger skjer innefor tidsfristene 
som lover og forskrifter har fastlagt. 
Konkret betyr det at det mangler 
systemer ved DPS Hamar som sikrer at 
alle henvisninger blir fortløpende 
vurdert av helsepersonell/spesialist for å 
avklare om pasientene må vurderes 
raskere enn på de ukentlige 
inntaksmøtene.  
 
DIPS gir ikke beskjed 
Det fins heller ikke systemer for å 
overvåke om vurderingsfristen rundt 
rettighetsvurdering overholdes. 
 

- Det kan jo være alvorlig for pasienten hvis 
dere ikke overholder vurderingsfristen? 
 
- Vurdering av henvisinger gjøres alltid 
av spesialist og vi har sikret at alle 
henvisninger skjer etter lov og 
forskrifter. Det Helsetilsynet peker på er 
at vi ikke har systemer som sikret at 
disse vurderingene alltid er 
ferdigbehandlet etter lovpålagt frist. 
Journalsystemet DIPS sender ikke ut 
slike varsler. Derfor har vi nå lagt inn 
manuelle rutiner for varsling. Det var 
nyttig å bli gjort oppmerksom på dette, 
sier Sigmond. 
 
Nå har DPSet også satt i system at en av 
spesialistene går gjennom all post hver 
dag og vurderer henvisningene, sier 
DPS-sjefen. 
 
– Ikke alvorlig for pasientene 
- Har mangelfulle rutiner ført til alvorlig 
svikt i pasientarbeidet hos dere? 
 
- Det har vi ingen indikasjoner på, men 
mangelfulle kontrollrutiner tar vi på 
alvor og vi gjør noe med det, sier 
Sigmond. 
 
Avvik nummer to er at det ikke er 
oppfølging og behandling på alle 
områder. Avviket skyldes i hovedsak at 
pasientene ikke er sikret systematisk 
diagnostisering og behandling som blir 
kvalitetssikret av spesialist. 
 
- Det er en utfordring når alle saker skal 
kvalitetssikres ved at spesialist skal være 
inne i saken. DPSene er en del av 
spesialisttjenesten, men tidvis uten nok 
spesialister. Heltilsynets påpekning vil vi 
imidlertid rette opp ved at vi lager bedre 
prosedyrer, sier Sigmond. 
 
Lillehammer: Ga for lite informasjon 
Helsetilsynets undersøkelse ved 
Lillehammer DPS ga to anmerkninger 
og to avvik. Den ene anmerkning gikk 
på at pasienter kunne få avslag på rett til 
helsetjeneste på Lillehammer DPS - uten 
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at det ble ført på at pasienten like fullt 
kunne ha behov for helsehjelp. 
 
DPS-leder Tor Even Heltorp sier at de 
har hatt nokså lav terskel for å gi tilbud 
om behandling. 
 
- Den mangelfulle ordlyden har vi ryddet 
opp i, ved at vi vurderer henvisningene 
minst hver annen dag. Hvis 
inntaksmøtet konkluderer med «ikke 
inntak», så gir vi samtidig en vurdering 
som vi nå informerer om. Praksisen i 
pasientbehandlingen er ikke endret, men 
vi har blitt mere konkrete i 
avslagsbrevet, sier Heltorp. 
 
For dårlig voldsvurdering 
Avvik nummer to var mangelfullt 
system for vurdering av pasienters 
voldsfare overfor andre mennesker. 
 

 
Foto: Privat 
- Kritikken var riktig. Nå har vi skolert 
ansatte i å gjøre slike vurderinger og fått 
rutiner på dette, sier Heltorp. 
 
Anmerkningene gikk på at 
behandlingsplanene ikke var tydelige 
nok i pasientenes journaler. Det vil si at 
hvis det kom en ny behandler som skulle 
vurdere pasienten, stod det ikke tydelig 
nok i journalen hva slags behandling 
som var planlagt fra før.  
 

- Dette er grunnleggende viktig og nå 
satt i system, sier Heltorp. 
 
Manglet leger 
Den andre anmerkningen gikk på 
mangel på konsultativ bistand til 
sykehusets somatiske avdeling og 
avdelingens akuttilbud overfor fastleger 
og pasienter. Ordningen opphørte på 
grunn av for få leger. Nå er tjenesten på 
plass igjen. 
 
Heltorp mener at avvikene og 
anmerkningene fra Helsetilsynet ikke 
tyder på at de har gitt pasienter feil eller 
for dårlig behandling. Likevel tar han 
gjennomgangen fra Tilsynet på alvor. 
 
- Så kan vi selvfølgelig diskutere om 
årsakene til manglene hos oss skyldes 
gjennomtrekk av ansatte, for mange 
oppgaver, at DPS-ene trenger tid på å 
finne form og løsninger eller om det er 
andre årsaker, sier Heltorp. 
 
- DPS´ene har ikke lært av tidligere 
gjennomganger, hevder Helsetilsynet? 
 
- Hadde vi hatt mer tid og enda flere 
folk, så skulle jeg gjerne ha brukt 
ressurser på å studere flere 
gjenomganger av DPSer for å lære av 
andres feil. Jeg skylder ikke på noen når 
det gjelder våre avvik og mangler, men 
jeg synes det er et poeng å se kritikken i 
lys av at DPSene er et ledd i en 
omfattende helsereform som har stilt 
store krav til omstilling, rutiner, 
opplæring og erfaring etter forholdsvis 
kort tid, sier Heltorp. 
 
– Vi har barnesykdommer 
Han synes ikke DPSene har fått for 
mange oppgaver. Han stiller derimot 
spørsmålet om psykiatrien har klart å 
omstille seg tidlig nok. 
– Mange DPS´er har behov for flere 
psykiatere og psykologer. Samtidig er 
disse igjen avhengige av andre godt 
kvalifiserte faggrupper for å kunne jobbe 
optimalt. Dette er vi i ferd med å få på 
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plass, selv om Lillehammer DPS har 
innkjøringsproblemer og 
barnesykdommer, sier Heltorp. 

 
Les rapporten her  

 
 
Dobbeltdiagnose.no 
 

Uheldig med benzodiazepiner til 
rusavhengige 

 
– Benzodiazepiner forverrer avhengighetsproblemer hos rusmiddelmisbrukere, sier Jørgen 

Bramness.  
– Foto: Marte G. Bramness. 

– Rusavhengige og personer med samtidig rusavhengighet og 
psykiske lidelser bør få forskrevet mindre benzodiazepiner enn andre. 
Sånn det er nå får de mer, sier Jørgen Bramness. 
SIDSEL SKOTLAND  
 
I slutten av mars publiserte Tidsskrift 
for Den norske legeforening artikkelen 
”Benzodiazepiner til personer med 
rusmiddelproblemer?”. Der konkluderer 
forskningsdirektør Jørgen Bramness og 
medforfatter Helge Waal med at det ikke 
er noen dokumentert terapeutisk effekt 
av benzodiazepiner til personer med 
rusmiddelproblemer. De konkluderer 
med at benzodiazepiner forverrer 
avhengighetsproblemer hos 
rusmiddelmisbrukere og gir redusert 
psykomotorisk og kognitiv funksjon. 
Forfatterne påpeker riktignok at 
forskninga på området er mangelfull, 
siden rusmiddelbruk er et 
eksklusjonskriterium i de fleste studier  
om benzodiazepiner. 
 

 
Dekker over 
dobbeltdiagnoseproblematikk 
– Det er ingen grunn til å tro at 
rusmiddelavhengige ikke kan ha nytte av 
denne type medikamenter på kort sikt, 
som andre relevante pasientgrupper. 
Men på lang sikt er problemene for 
rusmiddelavhengige og Lar-pasienter 
større enn for andre. Vi fraråder 
langsiktig bruk av benzodiazepiner for 
alle, men særlig for rusmiddelavhengige, 
understreker Bramness overfor 
Dobbeltdiagnose.no. Likevel får 
pasientgruppen altså denne type 
medikamenter i større grad enn andre og 
over lengre tid. Bramness, som er 
psykiater og forskningsdirektør ved 
Seraf (Senter for rus- og 
avhengighetsforskning), mener det er 
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grunn til å tenke enda mer restriktivt når 
det gjelder dobbeltdiagnosepasienter enn 
enkeltdiagnosepasienter. – Når pasienten 
blir tatt av medikamentet vil 
symptomene vanligvis komme tilbake, 
men i tillegg kommer 
abstinensproblemer. Bramness forstår 
hvorfor pasienter med samtidige rus- og 
psykiske lidelser får benzodiazepiner, 
sjøl om det ikke er lurt. For ved mange 
av lidelsene disse pasientene kommer 
med er det grunn til å tro at 
benzodiazepiner vil hjelpe – hvis en ser 
på dem som enkeltlidelser. På kort sikt 
kan det også hende det hjelper. Ofte vil 
forskriving av denne type legemidler 
likvel kunne dekke over en 
dobbeltdiagnoseproblematikk heller enn 
løse den. 
 
Trenger skikkelig diagnostisering 
– Hvordan skal en unngå å forskrive 
benzodiazepiner til 
dobbeldiagnosepasienter, og hva er 
alternativet? 
– Det må gjennomføres en skikkelig 
diagnostisering for så å gi adekvat 
behandling. Ved angst er ikke 
medikamentell behandling førstevalget 
uansett. Her har det vist seg at for 
eksempel kognitiv terapi og atferdsterapi 
er gode alternativer som skal prøves 
først. Skal en bruke medikamenter er det 
bedre å bruke antidepressiver. Disse er 
ikke avhengighetsskapende, svarer han. 
Når det gjelder lettere depresjon påpeker 
Bramnes at de vanligvis går over av seg 
sjøl dersom pasienten ikke bruker 
rusmidler. Ved depresjoner er 
benzodiazepiner virkelig ikke noen god 
løsning, mener Bramness.          
– Vi har fått muntlige rapporter om at 

mange leger bruker benzodiazepiner 
som Rivotril eller midler som ikke er 
markedsført i Norge til 
dobbeltdiagnosepasienter, i den tro at 
dette er mindre problematisk. Men 
”benzodiazepiner er benzodiazepiner er 
benzodiazepiner.” En kommer ikke 
unna at de er avhengighetsskapende og 
uheldige for denne gruppa. 
 
Forskriving skal være problematisk 
Forfatterne skriver i artikkelen at ”hvis 
man må bruke et benzodiazepin, 
anbefales det å bruke et av de minst 
forsterkende medikamentene, som for 
eksempel oksazepam”. Men hva er 
kriteriene for et ”må”? – Det finnes 
ingen absolutte ”må”, presiserer 
Bramness.  – Det er aldri opplagt med 
benzodiazepiner. Legen skal ha en litt 
vond følelse i magen når han eller hun 
forskriver benzodiazepiner til en 
rusmiddelavhengig. Det skal være 
problematisk, men det kan være riktig. 
En kan ikke underkjenne, og vegre seg 
for å lindre, et alvorlig angstanfall. 
Dersom en person har det svært tøft, 
kan det være riktig å stabilisere han eller 
henne for eksempel i noen uker, mens 
en venter på at effekten av annen 
behandling skal komme i gang. 
Men Bramness understreker at en alltid 
må ha avslutninga i bakhodet når en 
starter med benzodiazepiner. Legen må 
vite at pasienten uten alt for store 
problemer kan tas av medikamentet. – 
Tror en at dette kan bli vanskelig – så 
ikke start, avslutter Jørgen Bramness. 
http://www.dobbeltdiagnose.no/index.
php/dobbeltdiagnose/startside/Uheldig
_med_benzodiazepiner_til_rusavhengig
e  
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– En bjørnetjeneste 

 
– Det kan ta flere år å komme ut av benzodiazepinavhengigheten, forteller Helge Haugerud.  
Foto: Øystein Eiring. 

Å gi dobbeltdiagnosepasienter benzodiazepiner er å gjøre dem en 
bjørnetjeneste, bekrefter psykiater Helge Haugerud. 
 
SIDSEL SKOTLAND  
Rusmiddelavhengige med angstlidelser 
opplever samme effekt av 
benzodiazepiner som andre med 
tilsvarende lidelser, mener Helge 
Haugerud. Likevel er han svært restriktiv 
med å skrive ut denne type 
medikamenter til pasienter med 
rusproblemer. Han slutter seg dermed 
hundre prosent til Jørgen Bramness og 
Helge Waals anbefalinger i artikkelen 
”Benzodiazepiner til personer med 
rusmiddelproblemer?” som ble publisert 
Tidsskrift for Den norske legeforening i 
slutten av mars. – Benzodiazepiner løser 
ingen problemer på sikt for denne 
gruppa. Medikamentene vil heller dekke 
over symptomene og forsterke de 
psykiske lidelsene, sier Haugerud. Han er 
overlege ved Lakselv DPS, og tidligere 
leder for Regionalt Kompetansesenter, 
dobbeltdiagnose rus og psykiatri. 
 
Svekker motivasjonen 
Vanligvis ligger det en ubearbeida 
historie bak rusmiddelavhengighet og 
angst. Ofte handler dette om overgrep 
og vold. Benzodiazepiner gir en akutt 
demping, og for noen en ettertrakta 
ruseffekt, men ingen løsning. 
Symptomene vil komme styrka tilbake 

når pasienten slutter med medikamentet. 
I tillegg får de følge av svære 
abstinensproblemer. – Det kan ta flere 
år å komme ut av benzoavhengighet, 
forteller Haugerud.  Men dette er ikke 
det hele. Pasientene vil også ofte 
oppleve kognitiv svikt samt nedsatt 
motivasjon til rehabilitering. – Mange 
ender i en tilstand av dysfori 
(nedstemthet) etter lengre tids bruk av 
benzodiazepiner. Det resulterer ofte i 
passivitet og ulyst – et veldig dårlig 
utgangspunkt for rehabilitering som 
krever betydelig motivasjon og ”gå-på”-
mot for å lykkes. Haugerud forteller at 
personer som fra før har problemer med 
å kontrollere sinne kan få økte 
problemer ved bruk av benzodiazepiner, 
fordi medikamentet svekker 
hemningene. Risikoen for å skade både 
seg sjøl og andre blir dermed høyere. – 
Det er altså mange problemer som kan 
bli unngått dersom en går direkte på 
problemet isteden for å døyve dem med 
dette ”tilleggsdopet”, mener Haugerud. 
– Men hvordan gå rett på problemet? 
Hva er alternativet? 
– Legen må forstå pasienten i en 
sammenheng – se hvordan 
rusproblemene henger sammen med 
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personens liv. Som sagt har han eller 
hun som regel meget tung bagasje, og 
pasientsamtalen må romme mer enn det 
akutte problemet. Det holder ikke bare å 
finne praktiske løsninger her og nå. 
 
Tung forpliktelse 
Som Jørgen Bramness (se eget intervju i 
egen artikkel -lenke) mener også 
Haugerud at bruk av benzodiazepiner 
ikke nødvendigvis er galt, men 
medikamentet ikke må brukes som 
erstatning for annen behandling. Det må 
ikke bli ei sovepute. Han medgir at det 
er vanskelig. Pasienten kommer ofte til 
legen nettopp for å be om 
benzodiazepiner – både for å dempe de 
psykiske symptomene, men også for å få 
legal tilleggsdop.  – Det er fristende å gi 
etter for presset. Men det viktig å ikke 
gjøre det, og i stedet sette ned foten og 
si ”Jeg kan ikke skrive ut 
benzodiazepiner til deg, men heller finne 
en annen vei sammen med deg. Og det 
vil koste!” For det vil det – både for lege 
og pasient.  – Vi må forplikte oss tungt 
overfor disse pasientene og ta oss god 
tid. Det er en tøff prosess han eller hun 

skal igjennom. Kanskje har pasienten 
aldri tidligere snakka med noen om det 
verste han eller hun har opplevd. 
Kanskje blir legen den første som får 
den virkelige historia. Da må vi kunne 
stå der, og kunne gi et reelt 
behandlingstilbud, understreker 
psykiateren. 
 
Må kjempe for alternativene 
Haugerud vet at det er mange psykiatere 
som tar litt lettvint på benzodiazepiner 
og velger minste motstands vei i stedet 
for å tilby andre terapiformer. De orker 
rett og slett ikke å stå i mot presset. 
Dessuten er det ofte få andre 
alternativer tilgjengelig på grunn av stor 
mangel på behandlingsplasser. 
– Dette er en stor frustrasjon for mange 
leger. Alternativene er få og presset 
stort. Dermed kan de komme til å gjøre 
pasienten sin en stor bjørnetjeneste. 
Men vi må aldri slutte å kjempe for 
alternativene!, avslutter Helge Haugerud.  
 
http://www.dobbeltdiagnose.no/index.php/do
bbeltdiagnose/startside/En_bjoernetjeneste  
 

 
 
 

Vil samle kompetanse om 
dobbeltdiagnose i ett senter 
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Anne Landheim leder dobbeltdiagnosevirksomheten ved to kompetansesentre for dobbeltdiagnose. Det 
ene senteret har ansvaret for flere fagområder innen rus, det andre kun dobbeltdiagnose.  
Foto: Bjørn Kvaal. 

Fra 2011 kan Regionalt kompetansesenter for dobbeltdiagnose rus og 
psykiatri, og Kompetansesenter Rus - Region Øst, bli slått sammen til 
Nasjonalt senter for dobbeltdiagnose. 
 
BJØRN KVAAL  
De ansatte har hatt gangavstand til 
hverandre, samme divisjonsledelse og 
har jobbet med de samme sakene. 
Likevel har de vært organisert hver for 
seg. Nå jobbes det for nytt Nasjonalt 
senter for dobbeltdiagnose på Sanderud. 
Regionalt kompetansesenter for 
dobbeltdiagnose (RKDD) og 
Kompetansesenter Rus- Region Øst 
(KoRus-Øst) holder begge til på 
Sanderud sykehus i Stange i Hedmark. 
 
Ett av syv sentre 
Selv om det er likheter mellom de to 
sentrene, er det også viktige forskjeller. 
KoRus-Øst er ett av syv 
kompetansesentere i rusfeltet i Norge, 
og har sitt oppdrag fra Helsedirektoratet. 
Senteret tilhører Avdeling for rusrelatert 
psykiatri og avhengighet ved Divisjon 
Psykisk helsevern i Sykehuset Innlandet. 
Senteret har et nasjonalt ansvar for 
kunnskaps- og kompetanseutvikling 
innen dobbeltdiagnoseområdet. 
RKDD står for Regionalt 
kompetansesenter for dobbeltdiagnose 
og er organisert i Avdeling for 
psykosebehandling og rehabilitering ved 
Divisjon Psykisk helsevern i Sykehuset 
Innlandet. Ressurssenteret fokuserer på 
fag- og metodeutvikling for personer 
med alvorlige psykiske lidelser og 
samtidig ruslidelse. Målgruppe er 
spesialisthelsetjenesten i Helse Sør- Øst. 
 
RHF´ene sier ja 
Divisjon Psykisk helsevern i Sykehuset 
Innlandet søkte i fjor om at de to 
enhetene skulle slås sammen og bli ett 
nasjonalt senter. Samtlige regionale 
helseforetak i Norge har sagt ja til 
forslaget. Nå skal saken avgjøres i 
Helsedirektoratet og Helse- og 

omsorgsdepartementet. Blir det grønt lys 
vil det nye nasjonale senteret kanskje 
kunne åpne i 2011. 
 
Det nye senteret skal: 
• bistå spesialisthelsetjenesten og 
kommunene med kunnskap og metoder 
i å arbeide kunnskapsbasert 
 
• stimulere og bidra til implementering 
av nasjonale retningslinjer, og annen 
relevant kunnskap, i behandlingen av 
pasienter med dobbeltdiagnose 
 
Kunnskap - ikke behandling 
Senteret skal ikke behandle pasienter. 
Som før er det helseforetakene og 
kommunene som skal ivareta pasientene. 
– Men vi tror at behovet for blant annet 
økt kunnskap om dobbeltdiagnose og 
implementering av nye retningslinjer, 
gjør at kompetansen bør samles og 
spisses, sier Anne Landheim som er 
fungerende leder ved RKDD, og som 
leder dobbeltdiagnosevirksomheten ved 
KoRus-Øst. 
KoRus-Øst sitt arbeid innen 
dobbeltdiagnose og RKDD har begge et 
budsjett på ni millioner kroner i 2010. 
 
Lager håndbok 
Dette er noen av prosjektene de ansatte 
ved de to enhetene jobber med i år: 
• Informasjonsarbeid 
 
• Påbegynne implementering av ny 
retningslinje for utredning, behandling 
og oppfølging av personer med samtidig 
ruslidelse og psykisk lidelse. Utvikling av 
en elektronisk retningslinje og 
behandlingslinje, informasjon til brukere 
og pårørende om retningslinjen og å 
utvikle nasjonalt opplæringsprogram, vil 
inngå i implementeringen. 
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• Evaluere direktoratets satsing på 
ACT-team. ACT står for ”assertive 
community treatment” og består blant 
annet i at helsepersonell oppsøker 
pasienten der de bor eller ofte 
oppholder seg. 
• Lage håndbok for ACT-team 
• Lage bolighefte 

• Kurs og konferanser 
• Informasjon og multimedia på 

nettside 
http://www.dobbeltdiagnose.no/index.
php/dobbeltdiagnose/startside/Vil_sam
le_kompetanse_om_dobbeltdiagnose_i_
ett_senter#anchorTarget  

 
 
 

Major blir direktør 

 
– Vi har en lengre veg å gå når det gjelder å trekke brukere og pårørende inn rusarbeidet, sammenlignet 
med psykiatriområdet, sier Ellinor F. Major, avtroppende leder for Avdeling for psykisk helsevern og rus i 
Helsedirektoratet. Foto: Bjørn Kvaal. 

 
Ellinor Major går fra Helsedirektoratet til Folkehelseinstituttet. 
Kunne hun på vegen ha svingt innom som helseminister for en dag, 
ville hun ha sørget for at Samhandlingsreformen tar godt vare på 
pasienter med dobbeltidiagnose. 
 
BJØRN KVAAL  
 
Navn: Ellinor F. Major Alder: 61 år 
Stilling og arbeidssted:  Leder for avdeling for 
psykisk helsevern og rus i Helsedirektoratet. 
Begynner som assisterende divisjonsdirektør, 
divisjon for psykisk helse, ved 
Folkehelseinstituttet 16. april i år.  
– Folkehelseinstituttet har det største 
forskningsmiljøet innen psykisk helse. Som 
tidligere forsker og som helsebyråkrat blir det 
spennende å være med å utforme morgendagens 
forskning på psykisk helse. 
Utdanning:  Jeg er utdannet psykolog, med 
doktorgrad innen traumatisk stress - det vil si 
hvordan ekstreme påkjenninger påvirker oss og 
hvordan følgetilstander kan forebygges. 

 
Hva fikk deg til å begynne å jobbe i psykisk 
helsevern og/eller rusbehandling? 
- Jeg har jobbet som forsker innen 
katastrofeområdet og klinisk som 
sjefpsykolog med traumatiserte 
flyktninger. Mange av pasientene mine 
hadde både psykiske lidelser og 
rusproblematikk. Jeg begynte å arbeide i 
Helsedirektoratet da det ble etablert i 
2002. De siste årene har jeg hatt ansvar 
for opptrappingsplanene for psykisk 
helse og rusfeltet. 
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Hva gjør deg mest glad i arbeidet? 
- Utfordringene i fagfeltet er det som 
gjør at jeg trives - enten det er som 
behandler, forsker eller helsebyråkrat. 
Det å kunne bidra til og være med å 
påvirke fagområder som er i stadig 
endring og som er i stadig behov for 
mer kunnskap - er meningsfullt. Det har 
vært spennende å være med å fullføre 
Opptrappingsplanen for psykisk helse. I 
hovedsak ble de fleste målene nådd. Nå 
er utfordringen at tildbudet som er 
bygget opp ikke blir redusert eller 
forringet. Så har det også vært 
spennende å være med å lansere 
Opptrappingsplanen for rusfeltet - et 
felt som trenger minst like mye 
oppmerksomhet som psykisk helsefeltet. 
 
Hva frustrerer deg mest? 
- Det kan være frustrerende at det tar så 
lang tid å bygge opp kompetanse og 
bedre tjenester. Vi har for eksempel 
jobbet i mange år sammen med de 
regionale helseforetakene for å få DPS-
strukturen og gode tjenester på plass. 
Strukturen er nok der, men fortsatt 
mangler det en del på at DPS´ene blir 
det tilbudet pasientene har behov for. 
Det viser gjennomganger fra 
Riksrevisjonen og Helsetilsynet. Men 
mye er blitt bedre - og derfor kan det 
også være frustrerende at 
mediedekningen i så liten grad 
gjenspeiler alt det positive som tross alt 
er bygget opp! 
 
Hvilke erfaringer har vært smertefulle? 
- For eksempel at vi ikke lykkes med å få 
ned bruken av tvang. 
 
Hvordan kan mennesker med dobbeltdiagnose 
få bedre hjelp? 
- Utvilsomt gjennom bedre organisering 
av tjenestene og utdanningstilbudet, mer 
kunnskap og mer kompetanse. Bare hvis 
behandlere har den nødvendige 
kompetansen pluss evnen til å inngi tillit, 
vil mennesker med samtidig psykisk 
lidelse og ruslidelse få bedre hjelp. 

 
Trekker du de pårørende inn i arbeidet med 
pasienten med dobbeltdiagnose - i så fall 
hvordan? 
- Ett av målene I Opptrappingsplanen 
for psykisk helse har vært økt 
brukermedvirkning. Brukere og 
pårørende har fått en plass i dag som de 
ikke hadde tidligere. I helseforvaltingen 
betyr det at vi aldri skal etablere en 
arbeidsgruppe som berører brukere og 
pårørende uten at disse er representert. I 
praksis tror jeg vi har kommet langt her 
på psykisk helsefeltet. På rusfeltet er det 
nok fortsatt en lang vei å gå. Det kan 
ikke understrekes nok hvor viktig det er 
å trekke pårørende med i 
behandlingsopplegg. 
 
Hvilken person eller miljø i Norge mener du 
driver et særlig godt arbeid for pasienter med 
dobbeltdiagnose - og hvorfor? 
– Arild Schillinger har gjort en stor 
innsats for denne pasientgruppen og 
fikk derfor Godt gjort - prisen for sin 
innsats i 2009. I følge juryen - og den er 
det ikke vanskelig å være enig med - er 
Schillinger en markant og respektert 
fagperson på området. 
 
Kjenner du til at det kommer nye retningslinjer 
for utredning og oppfølging av pasienter med 
dobbeltdiagnose? 
- Jeg har hatt det faglige ansvaret for 
retningslinjene som nå snart er ferdige. 
Jeg håper de blir er verdifullt bidrag til at 
pasienter med dobbeltdiagnose kan få 
bedre hjelp. 
 
Hva står i vegen for et bedre samarbeid mellom 
ansatte innen rusbehandling og psykiatri? 
- Jeg tror en bedre organisering av 
tjenestene er nødvendig - og gjerne 
samlokalisering. Så må behandlere 
kjenne hverandres fagområder knyttet til 
utredning, diagnostikk og behandling - 
både av psykiske lidelser og 
rusavhengighet. Det må være lave 
terskler for samarbeid. Vi vet at her 
gjenstår det en del. Men jeg håper de nye 
retningslinjene vil bidra til bedre 



            
PsykNPsykNPsykNPsykNyttyttyttytt    April  2010 / April  2010 / April  2010 / April  2010 / Årg. Årg. Årg. Årg. 8888        Nr. Nr. Nr. Nr. 4444 

 

18 

samarbeid der hvor det trengs. 
 
Du får fri med lønn i seks måneder for å 
videreutdanne deg. Hva ville du ha studert? 
- Da jeg jobbet klinisk med traumatiserte 
flyktninger ble jeg mer og mer 
oppmerksom på sammenhengen mellom 
psykisk og somatisk helse. Det er ikke 
mindre viktig når det gjelder mennesker 
med ruslidelser. Så kanskje et halvt år 
med fordypning på medisinstudiet? 
 
Hva gjør du om fem år? 
- Forhåpentligvis er jeg fortsatt på 
Folkehelseinstituttet og vi har fått til et 
godt system for å følge med på 
befokningens psykisk helse, også når det 

gjelder dobbeltdiagnoser. 
 
Hva ville du gjort innen dobbeltdiagnose-
arbeidet, hvis du var helseminister for en dag? 
- Samhandlingsreformen skal snart 
behandles. Jeg ville ha sørget for å 
synliggjøre gruppen og hvordan de 
kunne dra nytte av reformen. 
 
Hvem bør være nestemann ut i denne spalten? 
– Professor Helge Waal som i mange år 
har vært en nestor på området. 
 
http://www.dobbeltdiagnose.no/index.
php/dobbeltdiagnose/startside/Major_
blir_direktoer 

 
 
 

Samarbeider om riskofødsler 

 
– Det er viktig at mange enheter deltar i forpliktende samhandling rundt gravide med rusavhengighet og 
psykiske lidelser, sier prosessveileder i behandlingslinjer Grethe Hvithammer. Foto: Sykehuset Innlandet. 
 

I midten av februar var det ”kick off” for den nye behandlingslinja for 
risikofødsler ved Sykehuset Innlandet. 
 
SIDSEL SKOTLAND  
Målet med satsningen på risikofødsler er 
at gravide med alvorlige rusproblemer, 
alvorlige psykiske lidelser eller begge 
deler samtidig, skal bli fanget opp så 
tidlig som mulig. Like viktig er det at de 
skal kunne føle trygghet for at de blir 
sett og tatt vare på gjennom hele 
forløpet – til mor og barn ikke lenger 
trenger hjelp og oppfølging. 

 
Flere behandlingslinjer 
– Vi legger generelt stor vekt på 
behandlingslinjer her vi foretaket, og har 
allerede utvikla linjer for flere 
fagområder, forteller prosessveileder for 
behandlingslinjer, Grethe Hvithammer. 
Tre linjer som allerede er under 
implementering er 

• Skjeling hos barn og unge under 18 år 
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• Demens 
• ADHD hos barn og unge 
Behandlingslinjer som er under utvikling 
er for KOLS, ECT – (elektrokonvulsiv 
terapi) og altså for ”Gravide og foreldre 
med spedbarn med rusavhengighet og/ 
psykiske lidelser”. 
Hvithammer er prosessveileder for 
samtlige behandlingslinjer. Jobben 
innebærer en rekke oppgaver: 
• koordinere og planlegge 

tverrfaglige behandlingslinjeteam 
• drive fram selve prosessen 
• koordinere tiltak i forbindelse med 

litteratursøk 
• utvikle og revidere fagprosedyrer 
• hjelp med møteplaner og 

metoderapporter 
• hjelp til implementering av 

konkrete tiltak 
– Behandlingslinjer som blir godkjent 
har metoderapporter og ligger på 
Sykehuset Innlandets intra- og 
internettsider, forteller hun. 
 
Forpliktende samhandling 
– Ei behandlingslinje handler om to ting. 
Den beskriver et forløp for pasienten, 
fra symptom, gjennom 
behandlingssystemet til 
oppfølging/rehabilitering. Og den legger 
føringer for at behandler skal ha et 
kunnskapsgrunnlag på den bestemte 
diagnosen. Dermed blir det mulig 
kontinuerlig å kartlegge hva som bør 
forbedres innafor behandlinga, og 
behandlingslinja på området 
– For ei behandlingslinje blir aldri 
”ferdig”, den vil alltid være under 
utvikling ettersom det kommer ny 
forskning på feltet eller det dukker om 
nye elementer som bør inn i forløpet. 
– Alle behandlingslinjer utviklet av 
Sykehuset Innlandet ser på prosessen på 
tvers av helsenivåer og avdelinger, og 
brukermedvirkning er sentralt. Andre 
steder i Helse Sør-Øst har de kun 
beskrevet behandlingslinja internt i det 
enkelte sykehuset. Men for den type 
risikofødsler denne nye behandlingslinja 
skal handle om, er det helt nødvendig 

med et koordineringsforløp der mange 
enheter deltar i forpliktende 
samhandling, understreker Hvithammer. 
Hver enkelt enhet må lage sine 
handlingsplaner og rutiner knytta til 
behandlingslinja og hver enhet må 
forsikre seg om at en annen enhet har 
tatt over før den slipper taket i brukeren. 
– Vi ønsker å oppnå en forpliktende 
samhandling mellom nivåene og 
aktørene, og brukeren skal sjøl være en 
sentral aktør gjennom hele forløpet, 
forteller hun. 
 
Utvida barselopphold 
Og det er mange aktører som vil 
samarbeide om behandlingslinja for 
risikofødsler.  
Internt på Sykehuset Innlandet deltar 
• svangerskapspoliklinikken 
• gynekologisk avdeling 
• fødeavdelinga 
• barselavdelinga 
• barneavdelinga 
 
Svangerskapspoliklinikkens viktigste 
oppgave er å fange opp rusproblematikk 
eller psykiske lidelser hos den gravide. 
Gynekologisk avdeling og føde-
/barselavdelingene har samme ansvaret 
– å kvalitetssikre oppfanging og sikre 
tilbudet om oppfølging. Barselavdelinga 
utvikler dessuten et opplegg for utvida 
barselopphold. 
– Enkelte kvinner med store 
belastninger trenger den beskyttelsen og 
støtten oppholdet på barselavdelinga 
kan gi, og det er meninga at de skal få 
være her til det er avklart et tilbud når de 
skrives ut, sier Hvithammer. Ved 
barneavdelinga tar de seg av 
abstinensplager hos babyen og starter 
opp med annen behandling av andre 
typer skader som kan forebygge større 
skader siden. 
 
Hov i Land og Seljelia er institusjoner 
som har tilbud til gravide/foreldre i 
målgruppen som har spedbarn. 
Av instanser utenfor sykehuset er både 
Gjøvik og Lillehammer Barne- og 
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ungdomspsykiatrisk poliklinikk (Bup) 
med. Fylkesmannen i Oppland er 
involvert og brukerorganisasjonen 
Mental Helse. DPS og Bup har egne 
brukerråd som informeres. Dessuten vil 
Landsforeningen for Pårørende innen 
Psykiatri (LPP) og Rusmisbrukernes 
interesseorganisasjon (Rio) bli invitert til 
et eget møte for informasjon og 
mulighet for innspill. 
Foreløpig er det to kommuner som er 
med i utviklinga av behandlingslinja. 
Nord-Fron og Lillehammer – en liten og 
en stor. 
 
”Kick-off” møte 
På ”kick off”-møtet i februar var det 
med representanter fra alle 
samarbeidspartnerne. 
– Vi presenterte og diskuterte 
tankegangen bak behandlingslinja, hva vi 
ønsker å få ut av arbeidet, og vi snakka 
en del om problemstillingene i feltet. Så 
hadde vi gruppearbeid om hvordan vi 
skulle legge opp arbeidet, forteller 
Hvithammer. 
Etter hvert ønsker de ansvarlige å utvide 
med flere kommuner – helst alle de 49 
kommunene i sykehusets 

opptaksområde. Og går det som 
Hvithammer håper kommer dette enda 
videre ut. 
– Fastlegene, og for så vidt også andre 
yrkesgrupper på ulike nivåer, vil jo at 
slike verktøy skal være nasjonale. Det at 
en kan hente kunnskap knytta mot en 
diagnose, på ett sted, vil gjøre at det som 
blir utvikla blir brukt. Nasjonal tilgang 
gjør det også lettere å vite hvordan en 
skal forholde seg til pasienter med 
bestemte diagnoser. 
Håper er at behandlingslinja for 
risikofødsler etter hvert kan knyttes opp 
mot den nasjonale retningslinja for 
dobbeltdiagnose-feltet, som nå er på 
trappene. 
– Vårt arbeid er en liten avgreining av 
det mye større dobbeltdiagnosefeltet. 
Det hadde vært hensiktsmessig at det i 
behandlingslinja vises til retningslinja og 
at retningslinja anbefaler etablering av 
behandlingslinje for denne type 
risikofødsler, avslutter Grethe 
Hvithammer. 
http://www.dobbeltdiagnose.no/index.php/do
bbeltdiagnose/nyheter/alle_nyheter_etter_dato/
Samarbeider_om_riskofoedsler 

 
 

Mellom alle stoler 

 
– Behandlingslinjer gir en mer presis bruk av ressurser og kompetanse, sier leder for Nasjonalt 
kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, Marit Bergum Hansen. Foto: Sidsel Skotland. 

Gravide med alvorlige rusproblemer, alvorlige psykiske lidelser eller 
dobbeltdiagnose faller mellom alle stoler. Nå skal en detaljert instruks 
bedre situasjonen. 
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SIDSEL SKOTLAND  
Kjell Tangerud er avdelingssjef for 
Barne- og ungdomspsykiatriske 
poliklinikk (Bup) i Lillehammer, og en 
av de sentrale fagpersonene i utviklinga 
av en detaljert instruks -såkalt 
behandlingslinje, for risikofødsler ved 
Sykehuset Innlandet. 
I en behandlingslinje står det tydelig 
hvem som skal gi pasienten hjelp, hva 
hjelpen skal bestå i og når hjelpen skal 
gis. 
 
Mange glipper i systemet 
– Egentlig begynte vi med dette for 
mange år sia. Vi har vært 
oppmerksomme på pasientgruppa lenge, 
og har sett at det er mange glipper i 
systemet hvor de blir borte fordi ingen 
har hatt det overordna ansvaret. Vi så 
det var påtrengende å ta konkrete grep 
på denne problematikken, sier Tangerud 
Et grep var å styrke kompetansen på det 
å ”lese” spedbarn. 
– Det er nødvendig med egen 
kompetanse for å forstå 
spedbarnsproblematikk. De kan være 
deprimerte, ha angst og smerter uten at 
hjelpeappartet forstår det, hvis en ikke 
vet hva en skal se etter, forklarer 
Tangerud. 
På sykehuset på Lillehammer så de 
behovet for utvida barselopphold. 
Sykehuset begynte å gi mulighet for å 
være lenger på avdelingen. BUP ble 
involvert som samarbeidspartner i 
utredninga under oppholdet. 
Etter hvert balla det på seg. Stadig flere 
knytta seg til samarbeidet rundt 
pasientgruppa. 
– Vi snakker om en slags 
skapelsesprosess i daglig drift. Vi liker 
egentlig ikke å kalle arbeidet for et 
prosjekt, for det betyr at det er avgrensa. 
Det vi gjør nå er ikke avgrensa, 
presiserer Tangerud. 
 
Taushetsplikten overholdes 
Målet med behandlingslinja er at det 
alltid er noen som har et overordna 
ansvar og følger ”tråden” – og at 
søkelyset alltid skal være på barnet. Men 

god samhandling er mulig bare dersom 
instansene har tett kontakt med 
hverandre, rundt familien som trenger 
bistand. 
Tangerud fastslår at taushetsplikten 
likevel blir overholdt. 
– Hele apparatet settes ikke i sving på en 
gang. Vi begynner det hele enkelt og 
rolig med en samtale med mor eller 
begge foreldrene, der det er aktuelt. Og 
vi melder ingenting rundt i systemet 
uten samtykke fra brukeren. Det er mye 
skyld og skam i gruppa, mange holder 
seg derfor langt unna hjelpeapparatet. Vi 
går forsiktig til verks når vi først har fått 
kontakt med dem, sier han. 
– Det er viktig at den gravide eller mora 
til det lille barnet er trygg på tilbudene 
hun får. Erfaringen er at mor ofte er 
takknemlig for å få hjelp. Mødre med 
alvorlig rusbruk eller psykiske lidelser er 
vanligvis minst like bekymra for barnet 
sitt som de rundt henne, forteller Kjell 
Tangerud. 
 
Presis ressursbruk 
– Behandlingslinjer er en måte å styrke 
spesialistheletjenestens arbeid på. Det gir 
en mer presis bruk av ressurser og 
kompetanse, sier lederen for Nasjonalt 
kompetansenettverk for sped- og 
småbarns psykiske helse, Marit Bergum 
Hansen. 
– Særlig i lys av samhandlingsreformen 
er det å jobbe med søkelys på barnet på 
tvers av nivåer og instanser 
kjempeviktig, fortsetter hun. Bergum 
Hansen er svært positiv til 
behandlingslinja de nå utvikler ved 
Sykehuset Innlandet. At det er 
spesialisthelsetjenesten som tar initiativet 
til denne type samarbeid, mener hun er 
spesielt viktig. 
– Det er også viktig at 
spesialisthelsetjenesten bidrar til at de 
kommunale instansene blir i stand til å 
identifisere risikosvangerskap, og får 
kompetanse til gi et korttidstilbud til de 
med lettere og moderate vansker. 
 
Forebygger store problemer 
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Å fange opp den lille familien allerede 
under svangerskapet, for så å bidra til at 
alle får den oppfølginga de trenger, kan 
forebygge mange problemer. 
– Det vanlige er dessverre at små barn 
og foreldre med behov for behandling 
blir henvist til spesialisthelsetjenesten 
etter mange år i det kommunale 
hjelpeapparatet, uten treffsikre tiltak. 
Barna det gjelder utvikler lett sekundære 
vansker på mange livsområder. 

– Det som skjer ved Sykehuset 
Innlandet nå er at 
spesialisthelsetjenesten kan komme i 
posisjon til å jobbe aktivt med 
behandling, heller enn rehabilitering, 
avlutter Marit Bergum Hansen. 
 
http://www.dobbeltdiagnose.no/index.php/do
bbeltdiagnose/nyheter/alle_nyheter_etter_dato/
Mellom_alle_stoler

 
 
 

Tvangsbruk kan skyldes usikre kuratorer 

 
Leder for Fagrådet innen rusfeltet i Norge, Terje Turøy, synes tvang blir brukt for lite. Men det er helt 
påkrevet at ansatte i tiltakene som får folk på tvang har god kompetanse. Noe annet er overgrep, mener 
han. Foto: Sidsel Skotland. 

Sosialtjenestens bruk av tvang varierer mellom ulike områder, viser 
rapporten ”Grenser for tvang”. Variasjonen knyttes både til usikkerhet 
hos sosialkuratorene, og at det i noen foretak blir for kostbart. 
 
SIDSEL SKOTLAND  
• Tvangslovgivinga praktiseres ulikt 

både mellom bydeler, byer, 
kommuner og helseregioner, og fra 
sosialkonsulent til sosialkonsulent. 

• Manglende faglig sjøltillit hos den 
ansvarlige sosialkuratoren, rivalisering 
mellom forvaltningsnivåer og 
yrkesgrupper samt organisatoriske 
forhold, bidrar alle både til å sette 
grenser for tvang og til at 
tvangslovgivinga praktiseres ulikt. 

Dette er blant funnene i Uni 

Rokkansenterets rapport "Grenser for 
tvang", som er den første delrapporten i 
evalueringa av lov om sosiale tjenester § 
6-2, 6-2a og 6-3, de såkalte 
tvangsparagrafene. Forskningssenteret 
evaluerer tvangsparagrafene på oppdrag 
fra Helsedirektoratet, og første 
delrapport handler om sosialtjenestens 
erfaringer med bruk av tvang overfor 
rusmiddelbrukere. 
”Den interne forvaltningskontrollen av 
sosialtjenestens arbeid med § 6-2 og 6-2a 
bør styrkes, med sikte på å oppnå en 
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større grad av likhet i praktiseringen av 
lovverket”, er en av konklusjonene til 
forskerne. 
 
Usikkerhet 
Leder for Fagrådet innen rusfeltet i 
Norge, Terje Turøy, kjenner seg igjen i 
rapporten. Han har i mange år jobba 
med ungdommer på tvang ved 
Fossumkollektivet. 
– Det er en veldig variasjon – det 
stemmer. Det at sosialkuratorens egen 
usikkerhet får betydning for bruk av 
tvang er bekymringsfullt, sier han. 
Han viser til en omtale i rapporten av en 
saksbehandler som blir utsatt for press 
av pårørende og advokater, lettere kjører 
en tvangssak enn den som må handle 
uten press fra noen. 
– Det vil si at rusmiddelavhengige med 
godt nettverk og støttespillere lettere 
oppnår den behandlinga de trenger, sier 
Turøy. 
 
Overgrep 
Mange pasienter er i ettertid glade for at 
noen har brydd seg, og det viser seg at 
mange på tvang blir værende i 
behandling. 
– Tvang er en hjelp til å sette grenser 
rundt den rusavhengige så han eller hun 
blir tilgjengelig for behandling, presiserer 
Turøy. 
Han synes sjøl dette virkemiddelet blir 
brukt for lite. Men rapporten viser også 
at det ikke alltid er behandlingsplasser å 
tilby etter tvangsplasseringa, og det er 
virkelig bekymringsfullt, mener 
Fagrådets leder. 
– At det ikke er plasser etter at den 
rusmiddelavhengige har vært på § 6-2 er 
et problem hvis tvang skal forsvares. Da 
blir tvang rein oppbevaring, og det er 
uholdbart. Det er også helt påkrevet at 
ansatte i de tiltakene som får folk på 
tvang har god kompetanse. Noe annet er 
overgrep, sier Terje Turøy. 
 
Helt klar juss 
Dr. juris og førsteamanuensis ved 
Universitetet i Bergen, Karl Harald 

Søvig, er enig med Turøy i at tvang er 
vanskelig å forsvare hvis det ikke tilbys 
behandlingsplasser etter tvangsopphold, 
og hvis tiltakene ikke har den 
kompetansen den tvangsutsatte har 
behov for. Særlig gjelder dette 
dobbeltdiagnosepasientene. 
Søvig er en av fem i forskergruppa rundt 
evalueringsrapporten, og har ansvaret 
for fylkesnemdstudien i evalueringa, der 
han blant annet leser alle vedtakene. 
– Jussen krever individuell tilrettelegging 
for den tvangsutsatte, og det vitner om 
dårlig rettsvern dersom dette ikke er 
oppfylt. Fylkesnemda kan anvise 
navngitte tiltak i tvangsvedtaket, sier 
han. 
Enda mer alvorlig er det at noen 
dobbeltdiagnosepasienter på 
tvangsvedtak ikke får behandling på 
tiltak med spesialkompetanse, fordi 
helseforetaket mener det blir for 
kostbart å sende dem ut av 
helseregionen. Det gjelder helseregioner 
som ikke sjøl har denne kompetansen. 
Flere av sosialkuratorene forskerne har 
snakka med kan fortelle at de har erfart 
dette. 
– Her er jussen helt klar. Den sier at 
helseforetakene har plikt til å sende 
pasienten ut av regionen dersom et 
tilfredsstillende tilbud bare finnes 
utenfor regionen, og den aktuelle 
institusjonen er offentlig eid og/eller har 
avtale. Og har kapasitet og plass, 
sjølsagt. Dette må de gjøre uansett pris, 
understreker juristen. 
 
Trenger systematisk oppfølging 
Søvig slutter seg ikke umiddelbart til 
Turøy når det gjelder synet på om tvang 
er for lite brukt. 
– Det er vanskelig å svare på. Vi må få 
bedre dokumentasjon på hvordan det 
går med dem som er tvangsinnlagt. 
– Men var ikke det nettopp hensikten 
med denne evalueringa? 
– Innafor ramma av denne studien 
finner vi bare ut en del. Det er masse 
igjen. En større undersøkelse om 
hvordan det går med dem som har fått 
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tvangsvedtak og som kan følge dem 
over litt tid, mangler, påpeker han. 
Karl Harald Søvig mener vi trenger en 
langt mer systematisk oppfølging av 
denne gruppa enn den vi har i dag. 
Les også: 

Store utfordringer med tvang i sosialtjenesten   
 
http://www.dobbeltdiagnose.no/index.php/do
bbeltdiagnose/nyheter/alle_nyheter_etter_dato/
Tvangsbruk_kan_skyldes_usikre_kuratorer 

 
 

Store utfordringer med tvang i 
sosialtjenesten 

 
– Tvangens vilkår er å motivere for frivillig behandling, og er ikke forsvarlig dersom det ikke finnes noen 
behandlingsplass etterpå, sier forsker Ingrid Lundeberg. Foto: Privat. 

I en ny rapport forteller sosialarbeidere at svært dårlige pasienter med 
dobbeltdiagnose, stadig blir tvangsplassert i uholdbare tiltak. Ofte har 
ikke de ansatte tilstrekkelig kompetanse, og mange kan ikke få en 
frivillig plass etter at tvangen er opphørt. 
 
SIDSEL SKOTLAND  
”Det er litt sånn at de virkelig vanskelige 
og mest krevende brukerne er det ingen 
som vil ha. Det har vi erfaring med.” 
Orda kommer fra en sosialkurator. ”De 
vanskelige og mest krevende brukerne” 
er dobbeltdiagnosepasientene. Ei gruppe 
som utgjør en vesentlig andel av 
klientene på § 6-2, tvangsparagrafen i 
sosialtjenesteloven. Og som det er 
vanskelig å skaffe gode 
behandlingsplasser til – enten det nå er 
frivillig eller på tvangsvedtak. 
 
Få tilrettelagte institusjoner 
Nylig la Uni Rokkansenteret fram den 
første av to rapporter der § 6-2, 6-2a og 
6-3 i Lov om sosiale tjenester blir 

evaluert. Paragrafene handler om tvang 
overfor rusmiddelavhengige. Denne 
første rapporten, ”Grenser for tvang”, 
dreier seg om § 6-2 og 6-2a og handler 
først og fremst om sosialtjenestens 
erfaringer med bruk av tvang. 
Evalueringa er gjort på oppdrag fra 
Helsedirektoratet, og den første 
rapporten oppsummerer resultatene fra 
en kvalitativ intervjuundersøkelse av 29 
ruskonsulenter ved 20 
NAV/sosialkontorer. 
– I 2008 ble det foretatt 80 ordinære 
tvangsplasseringer og 50 hastevedtak 
hjemlet i § 6-2, forteller dr. polit og 
sosiolog Ingrid Lundeberg, som er 
prosjektleder for evalueringa. 
Mange dobbeltdiagnosepasienter er 
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gjemt i tallene. I tillegg ble 37 gravide 
plassert etter § 6-2a. Så å si alle på 
hastevedtak. Begge disse gruppene lider 
under en stor mangel på tilrettelagte 
institusjoner. 
Sosialarbeiderne som blir intervjua i 
rapporten erfarer at 
dobbeltdiagnosepasientene, som ofte er 
svært dårlige, stadig blir tvangsplassert i 
tiltak der de ansatte ikke har tilstrekkelig 
kompetanse, og der de heller ikke kan få 
en frivillig plass etter at tvangen er 
opphørt. 
– Er det da mulig å forsvare tvang – 
som stort sett begrunnes i nettopp å 
skulle gjøre pasienten tilgjengelig for 
behandling? 
– Dette er et dilemma. Tvangens vilkår 
er å motivere for frivillig behandling, og 
er ikke forsvarlig dersom det ikke finnes 
noen behandlingsplass etterpå, sier 
Lundeberg. Flere tiltak tar da også 
konsekvensen av mangelen på egnet 
oppfølging, og skriver pasienten som 
sosialtjenesten har fått inn, ut igjen 
ganske raskt, med henvisning til 
Helsepersonelloven og kravet om at 
behandlingen skal drives forsvarlig. 
Dette skjer noen ganger uten den 
ansvarlige sosialarbeiderens vitende, og 
skaper stor frustrasjon, fordi det ikke er 
noe sted å skrive pasienten ut til. 
– Sosialarbeidere vi har snakka med 
forteller om tilfeller der pasienten blir 
skrevet rett ut til gata. Det er jo heller 
ikke forsvarlig, forteller 
Lundeberg. Hva er så verst for en svært 
dårlig dobbeltdiagnosepasient? Å være i 
et ikke-tilrettelagt tiltak som pasienten 
ikke vil ha, eller å være på gata? 
– Et umulig dilemma, mener Lundeberg. 
 
Rusutløst psykose ikke psykiatriens 
bord 
I forbindelse med rusreformen i 2004 
ble det åpna opp for at rusavhengige kan 
legges inn på psykiatriske institusjoner, 
men dette skjer i liten grad. Fortsatt er 
det sånn at rustiltakene behandler flere 
med psykiatrisk problematikk enn 
psykisk helsevern behandler folk med 

rusproblemer. Men ingen vil egentlig ha 
dem, er erfaringene mange av 
informantene i rapporten har gjort seg, 
og dobbeltdiagnosepasientene blir 
dermed kasteballer i systemet. 
– Sosialkuratorer har opplevd at 
psykiatriske institusjoner nekter å ha 
dobbeltdiagnosepasienter på tvang med 
begrunnelsen ”rusutløst psykose”. 
Dermed er de ikke psykiatriens 
ansvarsområde. Dette kan heve 
temperaturen i en tvangssak betydelig, 
forteller forskeren. 
– I realiteten kan det være snakk om 
skinnargumenter, for i klinisk praksis er 
det store diagnostiske utfordringer 
knytta til å skille primær psykose fra en 
rusutløst. Ofte må det i alle fall en 
måneds observasjon til for å kunne 
fastslå rett diagnose. Sosialarbeiderne 
hevder at de psykiatriske institusjonene 
som avviser en pasient på dette 
grunnlaget ofte skriver pasienten ut bare 
etter et par dager, forteller Lundeberg. 
Hun mener det er problematisk at en 
diagnose det er så stor strid om, får en 
så sentral rolle i det «grensearbeidet» 
som gjøres mellom psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling i 
fordelingen av ansvar overfor 
pasientene. 
 
Problematiske hastevedtak 
De aller fleste tvangssaker er i 
utgangspunktet hastevedtak, hvor en del 
blir ”oppgradert” av fylkesnemda til 
ordinære tvangsvedtak i etterkant. 
Tvangssaker er alltid vanskelige, 
understreker Lundeberg, men de mest 
problematiske er hastevedtakene. 
– Pasienten opplever situasjonen som 
krenkende og uholdbar. Vedtaket 
kommer ofte som en overraskelse. 
Sosialkuratoren har ikke snakka noe om 
hva som forestår, av redsel for at han 
eller hun ville forsvinne. Og pasientene 
er ofte svært dårlige når det skjer. 
Det er ekstra vanskelig for pasienten å 
motivere seg til behandling, når det er 
uvisst om vedtaket blir omgjort til 
ordinært vedtak eller ikke. Eller for å si 
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det på en annen måte: om pasienten 
raskt vil bli skrevet ut igjen, eller skal 
være der i tre måneder. 
Når alt er så usikkert har også ofte 
institusjonen problemer med å starte 
motivasjonsarbeidet med en gang. 
Plasseringa blir altså en rein 
oppbevaring. 
 
Utilstrekkelighet setter grenser for 
tvang 
Lundberg vil ikke ta stilling til om det 
blir brukt for lite eller for mye tvang – 
eller om den blir brukt feil. Men hun 
påpeker at i forhold til størrelsen på 
målgruppa – over 8000 injiserende 
rusmiddelavhengige og over 30.000 med 
alvorlige alkoholproblemer – er ikke 80 
årlige ordinære tvangsvedtak et høyt tall. 
Tross det lave antallet er 
kapasitetsproblemene i forhold til 
tvangsplasser en stor utfordring for 
sosialkuratorene. 
Det gjelder særlig i de tilfellene hvor det 
fattes hastevedtak. Her er det mange 
utfordringer med å finne en tvangsplass 
raskt nok. Ofte er ikke sosialkuratoren 
fornøyd med de plassene som 
koordineringsenheten finner, fordi de 
ikke er tilrettelagte for sin klients særlige 
behov. 
Men også sosialkuratorens egen 
opplevelse av utilstrekkelighet setter 
grenser for bruk av tvang. De som 
bruker paragrafene er ofte de som har 
erfaring med det fra før. Forskerne har 
observert at kunnskapen om bruk av 
tvangsparagraf er svært varierende rundt 
omkring. Mange av informantene 
snakker sjøl om følelsen av faglig 
utilstrekkelighet. 
– Det trengs kursing av sosialkuratorer 
på området. Og betydelig mer 
erfaringsutveksling og flere møteplasser, 
understreker Lundeberg. 
I mange kommuner og bydeler er det 
også vanskelige samarbeidsforhold 
mellom sosialtjenesten og 
spesialisttjenesten. Problemet har 
enkelte kommuner forsøkt å løse ved å 
opprette et samarbeidsorgan som trer i 

kraft idet det gjøres et tvangsvedtak. 
– Dette organet skaper en kontinuitet og 
samler erfaringer. Her kan det over tid 
oppsummeres hva som lykkes og hva 
som ikke lykkes. Jeg har veldig sans for 
disse, avslutter Lundeberg. 
Sluttrapporten kommer forhåpentligvis 
til sommeren, og med den vil studien 
suppleres med undersøkelser som 
inkluderer alle instanser som er involvert 
i bruk av tvang overfor 
rusmiddelmisbrukere. Det gjelder 
fylkesnemndene, 
behandlingsinstitusjonene og ikke minst 
brukerne og deres pårørende. 
 
Tvangsparagrafene: 

• Kapittel 6 i sosialtjenesteloven 
presiserer sosialtjenestens ansvar 
overfor rusmiddelavhengige 

 
• § 6-1a, melding fra pårørende - ble 

integrert i sosialtjenesteloven i 1998 - 
forplikter sosialtjenesten å vurdere bruk 
av tvang etter melding fra pårørende 

 
• § 6-2, den «generelle» tvangsparagrafen  

– har vært virksom siden 1993 – 
hjemler tilbakeholdelse av myndige 
rusmiddelavhengige i institusjon i tre 
måneder uten eget samtykke  - hjemler 
ikke tvangsbehandling, kun 
undersøkelse og tilrettelegging av 
behandling - forutsetter at pasienten 
”utsetter sin fysiske og psykiske helse 
for fare ved omfattende og vedvarende 
misbruk, og dersom hjelpetiltak etter § 
6-1 ikke er tilstrekkelig” 

 
• § 6-2a, tvangsparagraf for gravide - ble 

innlemmet i sosialtjenesteloven i 1996 - 
åpner for at gravide 
rusmiddelavhengige kan holdes tilbake i 
institusjon gjennom hele svangerskapet 
«dersom misbruket er av en slik art at 
det er overveiende sannsynlig at barnet 
vil bli født med skade, og dersom 
hjelpetiltak etter § 6-1 ikke er 
tilstrekkelig» 

 
• § 6-3, ”frivillig tvang” - har vært 

virksom siden 1993. - hjemler 
tilbakehold i institusjon med eget 
samtykke  

 
• Sosialtjenesten skal vurdere, utrede og 

innstille om bruk av tvang, og har 
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ansvaret for oppfølging av den 
tvangsinnlagte, også etter at 
tilbakeholdet er opphørt 

 
• Fylkesnemda gjør det endelige vedtaket 

om tvang 

 
Last ned rapporten 
http://www.dobbeltdiagnose.no/index.php/do
bbeltdiagnose/nyheter/alle_nyheter_etter_dato/
Store_utfordringer_med_tvang_i_sosialtjenesten

 
 
 
 

Vet ikke når videokonferanse brukes 

 
– Vi vet verken hvor eller når videokonferanser brukes i pasientbehandling i psykiatrien i Norge, sier 
rådgivningsleder Line Helen Linstad ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin. Foto: NST. 

Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) fører ikke 
oversikt over hvor det brukes telemedisin og videokonferanser i 
pasientbehandling i psykiatrien i Norge. 
 
BJØRN KVAAL  
- Vi vet for eksempel at 
Universitetssykehuset Nord-Norge 
bruker telemedisin i psykiatrien, men 
ikke om det er i behandling av pasienter, 
undervisning eller administrasjon, sier 
rådgivningsleder Line Helen Linstad ved 
Nasjonalt senter for samhandling og 
telemedisin (NST). 
NST er definert av myndighetene som 
nasjonalt kompetansesenter for 
telemedisin. 
– Skal NST kartlegge bruken av 
videkonferanser i psykiatrien, må det 
komme som et oppdrag fra 
myndighetene, sier Linstad. 
 
Internett ikke godkjent 
Behandling ved hjelp av videokamera og 
tv-skjermer over sikre linjer betegnes 
som sikrere enn bruk av løsninger på det 
åpne internettet. I Norge er det ikke 
godkjent å bruke internett i psykoterapi. 

Avdelingsleder og psykiater Geir Øyvind 
Stensland ved Avdeling sør, 
allmennpsykiatrisk klinikk, ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge 
(UNN) mener at videokonferanser vil 
bli mer naturlig og akseptert hos 
behandlere og pasienter fordi stadig flere 
bruker nettbasert informasjon som 
Skype, og lignende. 
 
Vellykket i Australia 
Førsteamanuensis Patrick Anthony 
Vogel i klinisk voksenpsykologi ved 
NTNU regner med at videokameraene 
om noen år blir byttet ut med 
mobilkamera når teknologien blir bedre, 
noe som kan gjøre det enklere med 
fjernbehandling i psykiatrien. 
Kognitiv atferdsterapi over 
videokonferanse har vært benyttet ved 
tvangslidelser, panikkangst, sosialangst 
og posttraumatiske stresslidelser i USA 
og Australia. Resultatene var like gode 
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som i vanlig terapi, ifølge Vogel. 
Han legger til at behandling på 
telekonferanse er ikke utbredt i 
psykiatrien. 
- Vi må gå forsiktig frem når vi skal 
prøve ut nye behandlingsmetoder med 
mennesker. Teknologien er et 
hjelpemiddel og ikke hovedmetoden. 
Det er fortsatt de menneskelige 
faktorene som er viktigst; nøyaktighet i 
diagnosearbeidet, dyktighet i bruken av 

behandlingsmetodene, og at 
behandlingen skjer innenfor en trygg 
ramme som skaper tillit og god allianse, 
sier Vogel. 
 
Les mer: 
Vil bruke videokonferanse i akuttpsykiatri 
http://www.dobbeltdiagnose.no/index.php/do
bbeltdiagnose/nyheter/alle_nyheter_etter_dato/
Vet_ikke_naar_videokonferanse_brukes 

 
 

Vil bruke videokonferanse i akuttpsykiatri 

 
– Pasienter kan spare reisetid og ha lettere tilgang til psykiater, hvis vi tar i bruk videokonferanse, sier 
avdelingsleder og psykiater Geir Øyvind Stensland i Tromsø. Foto: Privat. 

 
For å gi pasienten hjelp nær hjemstedet, vil DPS´er og psykiatere i 
Troms bruke videokonferanser når de skal stille diagnose ved akutt 
sykdom. 
 
BJØRN KVAAL  
Psykiatrien i Sør-Troms, Midt-Troms og 
Ofoten sliter med å få skaffe fagfolk. 
Ofte er avstanden mellom behandler og 
pasient, lang. Løsningen kan bli 
videokonferanser fra høsten 2010, ved 
DPS´ene i Harstad, Narvik og Silsand. 
 
Reiser mindre 
Å bruke videokonferanse har flere 
mulige fordeler: 
 
• Pasienter kan i akuttsituasjoner bli 

vurdert av spesialist så nært 
hjemstedet som mulig. 

 

• Døgnkontinuerlig tilgang til 
spesialist for pasienter innlagt på 
døgnenheter på DPS. 

 
• Ved å organisere felles bakvakt for 

DPS´ene brukes et begrenset antall 
psykiatere på en mer effektiv måte. 

 
• Akutt syke pasienter får med seg 

lokalt helsepersonell til nærmeste 
DPS, mens psykiater som har 
bakvakt ved et annet DPS i 
området, kan vurdere pasienten og 
stille diagnose. Slik sparer 
pasienten reisetid. 
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Avdelingsleder og psykiater Geir Øyvind 
Stensland ved Avdeling sør, 
allmennpsykiatrisk klinikk, ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge 
(UNN) har søkt om penger fra Helse 
Nord RHF til prosjektet. 
 
Skal bli fast rutine 
- Det er tilstrekkelig dokumentert at 
pasienter og behandlere er fornøyde 
med videokonferanser som 
kommunikasjonsform, også innenfor 
psykiatrien, selv om det er liten erfaring 
med dette i Norge. Det som er spesielt 
ved vårt prosjekt er av vi vil innføre 
bruk av telemedisinske løsninger som 
rutine i en vaktordning innen 
akuttpsykiatrien, sier han. 
Stensland er opptatt av at evnen til å 
kommunisere, hos pasienter med 
psykiske lidelser, ikke skal 
undervurderes. 
– Det er like stor mangfold i denne 
gruppen som i befolkningen ellers. 
Noen mestrer kommunikasjon ved hjelp 

av ny teknologi greit, andre synes det er 
mer utfordrende. Akkurat som det er 
blant behandlerne, sier han. 
 
– Passer ikke alle 
Førsteamanuensis Patrick Anthony 
Vogel i klinisk voksenpsykologi ved 
NTNU deler dette synet. 
- Telekonferanse som arbeidsmetode 
passer ikke for alle terapeuter, men noen 
psykologer kan med fordel få innføring i 
dette, sier han. Vogel har kartlagt seks 
pasienter i Norge med tvangslidelser, 
som alle fikk behandling via 
videokonferanser. Fire av de seks ble 
friske. Det er samme behandlingsresultat 
som når pasienten sitter ansikt til ansikt 
med behandleren. 
 
Les mer: 
Vet ikke når videokonferanse brukes 
http://www.dobbeltdiagnose.no/index.php/do
bbeltdiagnose/nyheter/alle_nyheter_etter_dato/
Vil_bruke_videokonferanse_i_akuttpsykiatri 

 
 

Rusmisbruk og angst øker ved 
tvangslidelser 

 
– Rusmisbruk og alvorlige depresjoner rammer mange med tvangslidelser, sier førsteamanuensis Patrick 
Anthony Vogel i klinisk voksenpsykologi ved NTNU. Foto: NTNU. 

Opptil én av sju pasienter med tvangslidelser i USA har også stort 
forbruk av rusmidler. Tilsvarende funn er gjort hos norske pasienter. 
 
BJØRN KVAAL  
Obsessive Compulsive Disorder (OCD) 
- tvangstanker eller tvangshandlinger 
som medfører personlige problemer 
eller sosial dysfunksjon, rammer én-to 

prosent av befolkningen. Det vil i så fall 
si minst 50 000 personer i Norge. 
 
Tre av ti med angst 
Tallene viser hvor mange OCD-
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pasienter som også har andre diagnoser 
(tall i parentes viser hvor mange OCD-
pasienter som i løpet av livet kan få en 
slik tilleggsdiagnose): 
Alvorlig depresjon: 31 % (67 %) Sosial 
fobi: 11 % (18 %) Alkohol/rusmisbruk: 
8 % (14 %) Panikkangst: 6 % (12 %) 
Personlighetsforstyrrelser: 50 % Tics, 
utagering og lærevansker er vanlig hos 
barn med OCD. 
 
Fikk sovemiddel av mor 
- Ruskomorbiditet er meget vanlig for 
denne klientgruppen. Åtte prosent eller 
nesten én av ti kan ha dette som 
tilleggsproblem, sier førsteamanuensis 
Patrick Anthony Vogel i klinisk 
voksenpsykologi ved NTNU. 
I et OCD-prosjekt han har jobbet med i 
Norge hadde to av 35 pasienter et 
rusproblem som påvirket behandlingen. 
Vogler forteller om en pasient som 
hadde fått et vanedannende sovemiddel 

av moren sin for å holde angst for 
elektriske apparater i sjakk. Her var det 
nødvendig å stanse bruken av tablettene 
før behandlingen av fobiene kunne 
starte. 
 
Dette er www.helsebiblioteket.no sin 
oppsummering av beste praksis for 
behandling av pasienter med OCD: 
http://bestpractice.bmj.com/best-
practice/monograph/362.html 
Sammendrag på norsk finner du her: 
http://www.helsebiblioteket.no/Artikler
/5349.cms 
Tallene undersøkelsen fra USA: Foa, E. 
B., & Kozak, M. J. (1995). DSM-IV field 
trial: Obsessive-compulsive disorder. 
American Journal of Psychiatry, 152, 90-
96. 
http://www.dobbeltdiagnose.no/index.php/do
bbeltdiagnose/nyheter/alle_nyheter_etter_dato/
Rusmisbruk_og_angst_oeker_ved_tvangslidelser 

 
 
 

Selvhjelp skal erstatte likemenn 

 
Morten Brodahl i Rusmisbrukernes interesseorganisasjon har ledet Likemannsprosjektet. Nå erstattes 
satsningen av selvhjelpsgrupper. Foto: Bjørn Kvaal. 

Likemannstilbudet til rusmisbrukere på vei ut fra fengsler og andre 
institusjoner, legges ned. I stedet kommer selvhjelpsgrupper. 
 
BJØRN KVAAL  
Likemannsprosjektet i regi av 
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon 
(RIO) startet for to år siden. Kort fortalt 
handlet tilbudet om at tidligere innsatte 
skulle hjelpe mennesker med 
rusmisbruk, på vei ut av fengsel eller 
behandlingsinstitusjon, til et bedre liv. Se 

tidligere artikkel om 
likemannsordningen. 
 

Ville ha hundre likemenn 
Tilbudet handlet blant annet om: 
• samhandling mellom to personer i 

samme livssituasjon 
• hjelp, støtte eller veiledning 
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partene i mellom 
• et samarbeid der den ene har 

bearbeidet sine egne erfaringer som 
kan formidles på en nyttig måte for 
den andre 

• et likeverdig tilbud mellom de to 
 

- Visjonen var hundre likemenn på 
Østlandet. Men det ble lettere å finne 
likemenn enn brukere. Jeg tror brukerne 
oppfattet ordningen som et tilbud der de 
kunne bli overstyrt. Andre manglet 
sosiale ferdigheter og vegret seg for å ta 
kontakt, sier prosjektleder Morten 
Brodahl i Rusmisbrukernes 
interesseorganisasjon (RIO). 
 
Lederne sa stopp 
Mange trenger hjelp når de kommer ut 
fra fengsel eller annen institusjon. Og 
ofte trengs det mer assistanse eller 
annen type hjelp enn det for eksempel 
kommunene gir. Derfor mente RIO at 
en person med lik erfaring kunne være 
til nytte for brukere som trengte noen å 
snakke og dele tid med. Nå har 
styringsgruppen bak likemannsprosjektet 
bestemt å legge ned tilbudet. I 
styringsgruppen sitter i tillegg til 
Brodahl, RIO-leder Jon Storaas, 
rusrådgiver Håkon Løes hos 
fylkesmannen i Østfold, rådgiver 
Thomas Kulbrandstad, Regionalt 
kompetansesenter dobbeltdiagnose rus 
og psykiatri, og økonomiansvarlig Randi 
Solheim i RIO. 
 

Starter i fire fylker 
I stedet skal det satses på 
selvhjelpsgrupper. Tiltaket skal dras i 
gang i Oppland, Hedmark, Akershus og 
Østfold. Rusmisbrukere og ansatte i 
helsevesenet er målgrupper. 
Selvhjelpsgrupper kan ha innslag av 
likemenn, men vil være organisert ut fra 
brukerens behov. Det betyr at 
selvhjelpsgrupper på Lillehammer kan 
være annerledes sammensatt og ha annet 
innhold enn selvhjelpsgrupper på 
Jessheim eller i Halden. 
 
Må finne egen form 
– Det finnes mange ulike 
selvhjelpsgrupper, men form, innhold og 
sammensetning må være tuftet på 
brukernes behov og situasjon, mener 
Brodahl. Før jul var han med og 
arrangerte kurs i Halden om hva 
selvhjelpsgrupper er og hvordan de kan 
startes, sammen med Nasjonalt 
knutepunkt for selvhjelp. Denne våren 
står kurs i Lillehammer, Hamar og 
Gardermoen for tur. 
 
Vil ha med hjelperne 
Ansatte i helsevesenet er en viktig 
målgruppe i disse kursene. De kan bistå 
med oppstart og informere brukere om 
tilbudet. 
– Dette nye tilbudet betyr ikke at 
muligheten for likemenn avsluttes, men 
det legges ikke lenger til rette for det av 
RIO, sier Morten Brodahl. 

 
 
 
 

Fra Kunnskapssenteret:  
 

Et individuelt tilpasset tjenestetilbud for 
rusavhengige i Drammen 
 

- Dette prosjektet hjelper oss til å se på egne tjenester på en ny og 
kritisk måte. Det er både nødvendig, spennende og krevende, sier 
leder av Senter for rusforebygging i Drammen, John Dutton. 
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Leder av Senter for rusforebygging i 
Drammen, John Dutton 
I dette prosjektet skal man forbedre 
samhandlingen mellom ruspoliklinikken 
ved ARP på sykehuset og Senter for 
rusforebygging i kommunen. Det er 
nedsatt et forbedringsteam på hvert 
sted, hvor representanter for brukerne 
deltar meget aktivt. 
- Brukerperspektivet oppleves av alle 
som meget givende. De stiller oss 
spørsmål om hvorfor vi gjør det vi gjør 
– og denne utfordringen har vi godt av, 
fortsetter John Dutton. 
Han har tatt initiativ til prosjektet 
sammen med leder for Avdeling for rus 
og psykiatri (ARP) ved Sykehuset 
Buskerud, Olaf Bergflødt. 
Utgangspunktet for prosjektet er den 
nasjonale strategien for 
kvalitetsutvikling, 
samhandlingsreformen og det økende 
kravet om å forbedre kvaliteten på de 
kommunale tjenestene. Teamene har 
valgt å starte med å forbedre 
oppfølgingen av unge mellom 16-24 år, 
som faller ut av behandlingen. De vil 
også starte opp felles fagsamlinger hvor 
brukerne skal inkluderes, samt felles 
gruppebehandling. John Dutton er svært 
entusiastisk til de mulighetene dette 
prosjektet kan gi tjenestene og har tro på 
at flere andre utfordringer vil bli 
inkludert i prosjektet etter hvert. 
 
Prosjektet ledes av Kunnskapssenteret, 
Seksjon for kvalitetsutvikling – GRUK 
ved Trulte Konsmo, Toril Bakke og 
Michael de Vibe. Prosjektperioden er 
januar 2010 – desember 2010. 
I forkant av prosjektet gjennomførte 
Kunnskapssenteret fokusgruppeintervju 
med brukere, pårørende og ansatte. 
Hensikten med dette var å få fram alles 
synspunkter på hvordan tjenestene og 
samhandlingen mellom dem fungerte. 
Dette har vært et nyttig utgangspunkt 
for å skape en felles erkjennelse av 
behovet for forbedring. 
Fokusgruppeintervjuene ble finansiert av 
Nasjonalt senter for 

erfaringskompetanse innen psykisk 
helse. 
Fagprosedyrer: dobbeltarbeid og 
manglende koordinering 
Dobbeltarbeid, manglende koordinering 
og uviss kvalitet kjennetegner arbeid 
med fagprosedyrer ved landets 
helseforetak. Det fremgår av en 
undersøkelse som ble gjennomført ved 
helseforetak sommeren 2009.  
Les hele publikasjonen: Prosedyrearbeid 
– meningsløst mangfold? 
29 av 30 foretak besvarte spørsmål om 
omfang, kvalitet og koordinering av 
fagprosedyrer, dvs. prosedyrer som 
beskriver medisinske og helsefaglige 
aktiviteter og prosesser. 
 
Nesten 46 000 fagprosedyrer  
Undersøkelsen viste at ca. 4700 ansatte 
ved norske helseforetak årlig er involvert 
i utvikling og håndtering av 
fagprosedyrer. Totalt finnes det i 
underkant av 46 000 fagprosedyrer ved 
norske helseforetak, men de fleste 
foretakene  – 22 av 29 –  koordinerer 
ikke produksjonen av faglige prosedyrer 
med andre helseforetak. I halvparten av 
foretakene fantes det prosedyrer som 
kun forelå i papirformat. 
- Funnene tyder på at det er mye 
dobbeltarbeid knyttet til arbeid med 
fagprosedyrer i helseforetakene, sier 
Øystein Eiring, spesialist i psykiatri ved 
Sykehuset Innlandet HF og en av de 
ansvarlige for undersøkelsen. 
 
Uviss kvalitet  
15 av de 29 helseforetakene oppgav at 
kvaliteten på fagprosedyrene ble vurdert 
systematisk. Åtte oppgav at kvaliteten 
ikke ble vurdert systematisk, tre visste 
ikke og ett foretak besvarte ikke 
spørsmål om systematisk 
kvalitetssikring. 19 helseforetak 
rapporterte at de hadde rutiner som 
sikret kvaliteten på det faglige innholdet 
i prosedyrene. 
- I de tilfellene der kvaliteten blir 
vurdert, sier ikke undersøkelsen noe om 
hvordan den blir vurdert, sier Eiring. 
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Han peker på at det finnes gode 
internasjonale verktøy for å vurdere 
kvalitet på fagprosedyrer, og at det 
internasjonalt finnes ett validert verktøy 
for å vurdere kvalitet på faglige 
anbefalinger. 
- Dette verktøyet, AGREE, er vel 
anerkjent i retningslinjemiljøer 
internasjonalt. I Norge benyttes det av 
Helsebiblioteket for å vurdere kvaliteten 
på faglige retningslinjer, opplyser Eiring. 

 
Nasjonalt nettverk 

Nasjonalt nettverk for fagprosedyrer er 
opprettet på bakgrunn av funnene. 
Nettverket skal bidra til samarbeid om 
fagprosedyrer, økt kvalitet, fremme bruk 
av internasjonale verktøy og skolere 
helsepersonell i håndtering av kunnskap. 
I tillegg er Helsehandboka.no, en teknisk 
plattform for å dele fagprosedyrer over 
internett, under opprettelse. 

 

Fra Dagens Medisin: 
 

Færre komplikasjoner med behandlingslinjer 
Detaljerte planer for bestemte tilstander over hvem på sykehuset som 
gjør hva og når, bidrar til å redusere infeksjoner etter kirurgi. 
 
LISBETH NILSEN 
Bruk av behandlingslinjer i sykehus kan 
føre til færre komplikasjoner og bedre 
dokumentasjon av behandlingen. Det 
fremgår av en fersk Cochrane-oversikt 
(Rotter m.fl.).  
 
Forbedret dokumentasjon 

Behandlingslinjer er detaljerte 
beskrivelser av hvem som skal gjøre hva 
og når. – Mange helseforetak, og særlig 
Helse Sør-Øst, har brukt mye ressurser 
på behandlingslinjer. Tidligere har det 
vært vanskelig å dokumentere effekt, 
mens denne Cochrane-rapporten viser 
god effekt på komplikasjoner samt på 
forbedret dokumentasjon, forteller 
professor og forsker Signe Flottorp ved 
Kunnskapssenteret. 
 
Usikkerhet 
Artikkelforfatterne inkluderte 27 studier 
med 11.400 deltakere. Tyve studier 
sammenlignet behandlingslinjer alene 
med vanlig behandling. Fem studier 
hadde sett på komplikasjoner etter 
kirurgi. Samlet var det cirka 40 prosent 
relativ reduksjon i komplikasjoner i 
ettertid hos pasienter hvor det var 
benyttet behandlingslinjer. 
– Det var imidlertid store forskjeller fra 
studie til studie, så det er noe usikkerhet 

forbundet med effekten, påpeker 
Flottorp.  
 
Bedre dokumentasjon 

– Alt avhenger av hvordan slike 
behandlingslinjer implementeres, og helt 
essensielt er det at behandlingslinjene 
bygger på kunnskapsbaserte råd, legger 
hun til. 
Behandlingslinjer viste også at 
dokumentasjonen ble signifikant bedre. 
Det var ikke mulig å beregne samlet 
effekt av verken liggetid eller 
sykehusdødelighet fordi studiene var for 
ulike, men de fleste studiene viste 
signifikant redusert liggetid ved 
behandlingslinjer.  
 

Uviss kost-nytte effekt 
Av samme grunn var det heller ikke 
mulig å foreta en meta-analyse (samlet 
analyse) av kostnadene, men det ble også 
sett en reduksjon i sykehuskostnader. 
Studiene vurderte ikke hvorvidt lavere 
sykehuskostnader førte til at kostnadene 
ble overført til en annen del av 
helsesektoren. – Når det gjelder selve 
kostnadseffektiviteten ved 
behandlingslinjer, er dette ikke sett på. 
Vi vet derfor ikke hvor mye det koster å 
utvikle slike behandlingslinjer, og om det 
innebærer en samlet besparelse. Det kan 
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også tenkes at bruk av behandlingslinjer 
kan føre til at kostnadene for eksempel 
flyttes, som fra sykehus til 

kommmunehelsetjenesten eller 
rehabiliteringsinstitusjon, kommenterer 
Signe Flottorp  

 

 
Fra Helsedirektoratet: 
 

Satsing på psykisk helse i skolen gir 
bedre psykososialt miljø 
Deltakelse i satsingen Psykisk helse i skolen bidrar til bedre 
psykososialt skolemiljø. Elevene har også økt kjennskap til hvor en 
kan få hjelp når en sliter med psykiske vansker viser en sluttrapport 
fra SINTEF. 
 
Satsingen ”Psykisk helse i skolen” har 
hatt som mål å gi elevene økt kunnskap 
om psykisk helse, hva de kan gjøre for å 
ta vare på egen og andres psykiske helse 
og kunnskap om hvor de kan få hjelp. 
Sluttrapporten fra SINTEF har evaluert 
tre av seks programmer i satsingen 
Psykisk helse i skolen på oppdrag fra 
Helsedirektoratet. 
Skolemiljø viktig 
Skoler som gjennomfører programmene 
fokuserer mer på tiltak for et bedre 
psykososialt skolemiljø enn andre skoler. 
Programmene er et tilbud til alle skoler 
og målet er at den enkelte skole skal ha 
psykisk helsearbeid integrert i sitt 
opplæringstilbud. 
Ved å gi ungdom kunnskap om psykisk 
helse og tips om hva de kan gjøre, skal 
de bli bedre til å ta vare på seg selv og 
andre. Det ser også ut til at økt fokus på 
– og kunnskap om psykisk helse bidrar 
til større åpenhet om temaet blant 
elevene. Elevene har større kunnskap 
om psykisk helse, om hjelpeapparatet og 
betydningen av vennskap. 
Ber oftere om hjelp for psykiske vansker 
Elevene som har deltatt i prosjektet 
opplever å ha lært mer om temaer 
knyttet til psykisk helse enn elever ved 
kontrollskolene. De søker også oftere 
hjelp for sine psykiske vansker, 
sammenlignet med de som ikke har 
deltatt i programmet. 
Nivået på såkalte selvrapporterte 

psykiske vansker har derimot økt for 
elever som har deltatt i programmene. I 
følge SINTEF-rapporten betyr dette 
ikke at elevenes psykisk helse har blitt 
dårligere, men heller at skolens 
engasjement i temaet psykisk helse har 
gitt ungdommene økt bevissthet og at de 
er mer åpne om egen psykisk helse. 
Undersøkelsen viser at denne økte 
kunnskapen gjør at det blir enklere for 
ungdommene å ta opp vanskelige ting 
om seg selv, eller å si fra dersom de er 
bekymret for medelever. 
Helsesøster som viktig 
samarbeidspartner for skolen 
Evalueringen viser at den videregående 
skolen kan være en viktig arena for 
helsefremmende og forebyggende tiltak 
når det gjelder ungdoms psykiske helse. 
Mye tyder på at helsesøster ved skolen 
har vært en sentral aktør i 
gjennomføringen av dette arbeidet. 
Forankring i skolens virksomhet og 
planapparat er avgjørende for å oppnå 
effekt av forebyggende og 
helsefremmende tiltak i skolen. Videre 
ser en at det er et behov for mer og 
bedre samarbeid mellom skolen og det 
lokale hjelpe- og støtteapparatet. 
Kompetanseheving 
Kompetansehevingskurset for lærere og 
faggrupper tilknyttet skolen, Hva er det 
med Monica?, skal bidra til økt 
kunnskap om elever som sliter med 
angst, depresjon, spiseforstyrrelser og 
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andre former for psykiske 
lidelser/belastninger. Dette gjør at lærere 
også vet mer om hva de skal gjøre. 
Lærere som har deltatt på kurset sier de 
har fått økt kompetanse om psykisk 
helse blant ungdom, og at dette gjør 
dem bedre i stand til å identifisere og 
håndtere elever som sliter psykisk. Økt 
kunnskap gjør også at lærerne i større 
grad underviser om psykisk helse. 
Fakta  
• Tall fra Folkehelseinstituttet viser 

at så mye som 200 000 barn og 
unge, eller ca 15 – 20 % har 
psykiske plager. De mest utbredte 
plagene er symptomer og plager 
som nedstemthet, engstelse og 
problemer med spising og søvn 

 
• Ca 8 %har psykiske lidelser, dvs. at 

symptombelastningen er så stor at 
det kan stilles en diagnose. 

• ca.4 - 5 % har behov for hjelp i 
spesialisthelsetjenesten 

(Kilde: Folkehelseinstituttet) 
 
Satsing på selvhjelp 
Stadig flere mennesker får informasjon, 
kunnskap og tar i bruk selvhjelp her i 
landet. Selvhjelp er styrkingsarbeid som 
bidrar til at mennesker tar i bruk og 
gjenerobrer egne krefter slik at endringer 
blir varige. Selvhjelp handler om å 
håndtere problemer – små eller store – 
på en måte som gjør at mestring og 
livskvalitet øker. 
I 2010 vil Nasjonalt knutepunkt for 
selvhjelp - Selvhjelp Norge 
(Knutepunktet) etablere 
distriktskontorer for selvhjelp. Disse 
distriktskontorene skal ha i oppgave å: 

• være et informasjonspunkt for 
selvhjelp i sitt dekningsområde. 

• være en pådriver for utvikling av 
selvhjelpsarbeidet i samarbeid 
med lokale aktører og gjennom 
dette bygge nettverk. 

• være en faglig ressurs i sitt 
dekningsområde, blant annet ved 
å holde foredrag, 
informasjonsmøter og fagdager. 

• drive lokal igangsettertrening og 
etablere nettverk for 
igangsettere. 

• samarbeide med lokale 
møteplasser etter hvert som 
disse etableres. 

• igangsette grupper i samarbeid 
med lokale aktører i det 
området/lokalsamfunnet 
kontoret er etablert. 

 
Vi oppfordrer kommuner, regionale 
helseforetak, arbeidsgiver- og 
arbeidstakerorganisasjoner, NAV- 
kontor, frivillige organisasjoner og andre 
interesserte å ta kontakt med 
distriktskontorene. Se nedenfor for 
foreløpig oversikt over 
distriktskontorene. 
 
Om satsingen 
Nasjonal plan for selvhjelp (IS-1212) fra 
2004 la grunnlaget for utviklingen av 
arbeidet med selvorganisert selvhjelp. 
Begrepet ”selvorganisert selvhjelp” 
brukes for å skille denne formen for 
selvhjelp fra ”veiledet eller assistert 
selvhjelp”, som knyttes til behandling i 
helsetjenesten. Siden oppstart av det 
systematiske arbeidet i 2006 har 
selvorganisert selvhjelp blitt utviklet 
både i forhold til innhold og strukturer 
for arbeidet. 
 
I løpet av 2010 vil det bli utarbeidet en 
oppdatert utgave av Nasjonal plan for 
selvhjelp, basert på de erfaringer og den 
kunnskapen som er blitt gjort siden 
planen ble satt ut i livet. Målet er å gjøre 
planen til et godt arbeidsverktøy for alle 
de som ønsker å drive med 
selvorganisert selvhjelp i Norge. 
 
Knutepunktet 
Nasjonal plan for selvhjelp står på to 
pilarer. Den første pilaren var 
opprettelsen og drift av 
kunnskapssenteret Knutepunktet som er 
drevet av Norsk selvhjelpsforum på 
oppdrag fra Helsedirektoratet. Senteret 
har vært i full drift siden 2006 og har pr i 
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dag 8 ansatte. Knutepunktet arbeider 
med å innhente, videreutvikle og spre 
erfaringsbasert kunnskap om selvhjelp. 
Knutepunktet arrangerer ulike 
konferanser og seminarer. Denne våren 
står blant annet konferansen ”Selvhjelp i 
arbeidslivet - problemet som ressurs” på 
programmet. I tillegg driver 
Knutepunktet trening av mennesker 
som skal være igangsettere av nye 
selvhjelpsgrupper. 
 
Selvhjelpsskolen 
I 2010 starter Selvhjelp Norge opp 
Selvhjelpsskolen. Denne vil ha fokus på 
skolering av mennesker som skal i gang 
med selvhjelpsarbeid lokalt. 
 
Forskning 
Forskningsbasert kunnskap om selvhjelp 
i et folkehelseperspektiv er også en 
viktig del av Nasjonal plan for selvhjelp. 
Det er et stort behov for å få forskning 
på dette området og i 2008 ble det 
opprettet en tilskuddsordning for 
forskning på selvhjelp. I 2009 var det tre 
forskningsinstitusjoner som mottok 
midler til slik forskning og ordningen 
videreføres i 2010. 
 
Slutt på tilskuddsordning 
Nasjonal plan for selvhjelp har tidligere 
inkludert en tilskuddsordning for 
selvhjelpsprosjekter. Siden 2005 har 
mellom 15 og 20 prosjekter årlig mottatt 
midler. Prosjektene har bidratt til mye 
nyttig kunnskap om selvhjelp i løpet av 
disse årene. Imidlertid ser direktoratet nå 
nye behov for utvikling av 
selvhjelpsarbeidet. Helsedirektoratet har 
derfor besluttet og inntil videre legge 
ned tilskuddsordningen og omdisponere 
midlene for at de skal kunne brukes for 
å styrke satsningen på selvhjelp, slik at 

en når et bredere lag av befolkningen. 
 
Foreløpig finne du kontorer i disse 
distriktene: 
 
• Selvhjelp Norge - Distriktskontor 

for fylkene Oslo, Akershus og 
Østfold. 

• Kontakt: Tonje Maria Talseth, 
mob 95 03 37 87 Besøksadresse: 
Kirkeveien 61, 0362 OSLO 
(samlokalisert med Knutepunktet 
sentralt). 

 
• Selvhjelp Norge – Distriktskontor 

for fylkene Nord Trøndelag, Sør 
Trøndelag og Møre og Romsdal 

• Kontakt: Kari Strøm, mob 977 88 
607 Besøksadresse: Hauggt. 4, 
6509 Kristiansund 

 
• Selvhjelp Norge – Distriktskontor 

for fylkene Nordland, Troms og 
Finnmark 

• Kontakt: Gunn Anita Vang, 
mob.414 04 882 Besøksadresse: 
Parkvn. 21, 9060 Lyngseidet 

 
• Selvhjelp Norge – Distriktskontor 

for fylkene Hedmark og Oppland 
• Kontakt: Knut Laasbye, mob 

95200053 Besøksadresse: 
Fabrikken, Løkkegata 9, 2615 
Lillehammer 

 
Resterende kontorer opprettes 
fortløpende. 
Dersom det ikke er opprettet et kontor i 
ditt distrikt og du ønsker informasjon 
om selvhjelpsarbeid eller er interessert i 
å starte selvhjelpsgrupper, kan du/dere 
kontakte Nasjonalt knutepunkt for 
selvhjelp 
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Skråblikk:  
 
 

Hemmeligheter 
Kunstprosjektet PostSecret publiserer postkort med påskrevne 
hemmeligheter som leserne selv sender inn.  
http://postsecret.blogspot.com/ 
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