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Ja takk! 
Begge deler! 

 
Ole Brumm 
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Hva er psykisk helse? 

«Den morgenen du våkner uten å kjenne smerte, 

kan du være sikker på at du er død» 
     Russisk ordtak 
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Hva er psykisk uhelse? 

• Fra følelse til lidelse, fra tanke til tvangstrøye 
 

• Sorg blir til 

depresjon 
 

• Frykt blir til 

angst 
 

• Ensomhet blir til 

fremmedgjøring 
 

• Forvirring blir til 

vrangforestilling 
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Hva er rusproblemer? 

• Fra tørst til trøst, fra sug til livs-sluk 
 

• Eufori blir til 

abstinens 
 

• Smertelindring 

blir til 

smertehelvete 
 

• Hang-ups blir til 

hangover 
 

• Kick blir til 

overdose 
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Sentrale reformer de siste 20 årene 
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Reformene innen rus og psykisk helse 

Hvor skulle vi? 
 

• Hjelp på brukerens egne premisser 

• Mestringsfokus framfor symptomfokus 

• Tiltak der brukeren/pasienten bor 

• Sikre tilgjengelige og likeverdige tilbud 

• Forebygging framfor reparasjon 

• Et mer inkluderende samfunn (mindre fordommer) 

 

…«et verdig liv for alle borgere»  
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NAV-reformen 

Hvor skulle vi? 
 

• Flere i arbeid og aktivitet - og 

færre på stønad 

• Forenkle tjenestene til 

brukerne 

• Tilpasse tjenester til brukernes 

behov 

• En helhetlig og mer effektiv 

arbeids- og velferdsforvaltning 

 

…«sømløse tjenester» 

It’s NAV or never 
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Samhandlingsreformen 

Rett behandling - på rett sted - til rett tid  

 
• Styrke folkehelsen og 

forebyggende arbeid 

• Fokus på helhetlige forløp 

• Brukermedvirkning 

• Økt kapasitet, kvalitet og 

kompetanse i de kommunale 

tjenestene 

 

 
…«vi må våge å tenke nytt» 
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Sammen om mestring – lokalt psykisk 

helsearbeid og rusarbeid for voksne 

 

• Bruker- og mestringsperspektiv 

i tjenestene 

• Helhetsperspektiv - tjenestene 

og tjenestenivåene må 

samarbeide 

• Psykisk helse og rus må ses i 

sammenheng 

 
    «Et paradigmeskifte» (Ramsdal 2014) 

 

«…omfatter kommunenes, DPS-enes og den tverrfaglige spesialiserte 

rusbehandlingens (TSB) innsats på feltet»  



10 

Hvor er vi i dag? 

 

• Rus og psykisk helse skal prioriteres 
– Omtalt som egne fagområder i ny lovgivning 

• Samhandlingsreformen operasjonaliseres 
– Hva betyr de nye rollene i praksis? 

• Praksisen skal være kunnskapsbasert 
– Lite forskning på kvalitet. Retningslinjer, veiledere og 

dokumentasjon av erfaringer er viktige styringsverktøy. 

• Brukerperspektivet styrende for tilbudet 
– Brukererfaringer må gyldiggjøres i tjenestene 
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Tilrettelegging etter tre hovedforløp 

• Forebygging 

• Kartlegging og utredning 

• Behandling og oppfølging 

Milde og kortvarige 
problemer 

• Forebygging 

• Kartlegging og utredning 

• Behandling og oppfølging 

Kortvarige alvorlige 
og langvarige 

mildere 
problemer/lidelser 

• Forebygging 

• Kartlegging og utredning 

• Behandling og oppfølging 

Alvorlige langvarige 
problemer/lidelser 
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Reformene operasjonaliseres 

Folke-
helsearbeid 

Helse- og 
sosialtjenester 

Pleie- og 
omsorg 

Konsekvenser for 

kommunen 

- Mer helsefremmende arbeid 

- Mer forebygging 

- Tidligere innsats 

- Opprettholde  nåværende 

tjenestetilbud 

- Flere lavterskeltilbud 

- Mer og bedre samhandling og 

koordinering internt og eksternt 

- Flere brukere/nye brukergrupper 

- Flere oppgaver 

- Flere med sammensatte hjelpebehov Økt kompetanse 

og bedre kvalitet 

"Med dagens 

finansieringssystem synes det 

umulig å få oppfylt 

samhandlingsreformens 

intensjon om å forebygge 

fremfor å reparere». 

 
Solveig Ose, Sintef.no 2.9.13 
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Reformene operasjonaliseres 

RHF 

DPS 

Sykehus 

Konsekvenser for 

spesialisthelsetjenesten 

- Skal være hovedveien inn i SHT 

- Poliklinisk og ambulante tjenester 

- Tettere samarbeid med kommunene 

- Etablere fullverdig 

tjenestetilbud hvor det mangler 

- Etablere et likeverdig tilbud 

- Prioriteringer av pasienter i 

tråd med føringer 

- Redusere bruk av tvang 

- Nye brukergrupper 

- Mer spisset oppgaver  

- Færre døgnopphold 
Økt kompetanse 

og bedre kvalitet 

«Når kommer 

ressursoverføringen til 

DPS-ene sånn at det 

monner?» 

 
T. Hatling, napha.no, 20.10.14 
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Hvor mange jobber innen psykisk 

helse og rus? 

Årsverk Psykisk helse Rus 

Totalt 32 205 7969 

Kommunen 37 % (ca 12000) 50% (ca 4000) 

Spesialisthelsetjenesten 63 % (ca 20000) 50% (ca 4000) 

Utviklingstrekk de siste årene: 

• Kommunene: økning av årsverk knyttet til fast personell 

i bolig 

• SHT: fra døgnavdelinger til poliklinisk og ambulant 

virksomhet 

 
(Tall hentet fra IS-8 og IS-24 2012) 
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Hva brukes årsverkene til innen 

psykisk helsefeltet? 

Bolig m/personell; 45 

Hjemmetjenester; 21 

Individuell oppfølging og 
gruppetiltak; 19 

Dagsenter; 
8 

Aktivitet; 3 
Arbeidstiltak; 4 

Kommunalt psykisk 

helsearbeid 2012, IS-24; 

Helsedirektoratet 2013 

http://www.sintef.no/upload/Helse/Arbeid og helse/Rapport A25834.pdf
http://www.sintef.no/upload/Helse/Arbeid og helse/Rapport A25834.pdf
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Hva brukes årsverkene til innen rusfeltet? 

Bolig m/personell; 
30 

Ruskonsulenter; 22 

Arbeid og aktivitet; 
10 

Oppsøkende tiltak; 7 

Lavterskeltilbud; 5 

Ungdom og unge 
voksne; 15 

Andre typer 
tjenester; 11 

Kommunalt rusarbeid 
2012, IS-8, 
Helsedirektoratet 2013 
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Ideal og realiteter 

• Politisk uklarhet fører til lavt presisjonsnivå 

– forebygging 

– samhandling 

– brukermedvirkning 
 

• Problemer oppstår når 

     velformulerte politiske 

     begreper skal skape 

     utg.pkt for konkret virksomhet 
 

– ”Alle er enige” om intensjonene, men begrepene kan tolkes 

på mange måter. 

 

 

”Det finnes de som bare 

predikerer, og ikke 

praktiserer. Og det finnes de 

som praktiserer, og ikke 

predikerer” 
B. Russell 
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Praksisen skal være kunnskapsbasert   

 
• Hvorfor statlige føringer for det faglige arbeidet? 

• Fordi helsevesenet og fagfolk sjøl ikke klarer å prioritere 

riktig og/eller imøtekomme: 
 

– Ny og oppdatert kunnskap 

– Nye utfordringer 

– Nye erfaringer 

– Endringer i infrastruktur 

– Behov for å effektivisere 
 

• Retningslinjer og veiledere skal være en garanti for 

pasienter og familiemedlemmer for et optimalt hjelpe- 

og behandlingstilbud 
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Hva gjør dette med fagfolkene? 
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Kunnskapsbasert praksis - 

«tenk globalt – handle lokalt! 

«Hvordan er situasjonen i vår kommune og i 

vår region (helseforetak)?» 

 

• Kilder og verktøy: 

– Folkehelserapporter 

– KOSTRA/SSB-rapporter 

– IS-rapporter (IS-8 og IS-24) 

– BrukerPlan 

– NPR-data m.v. 
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Innsats og effekt 

• Norske helse- og sosialarbeidere er flinke til å 

handle og behandle (utføre) 
– Relativt høyt utdanningsnivå (men aldri utlært) 

– Stort metodemangfold 

– Solide basistjenester (mange mottakere som får mye) 

– Solide spesialtjenester (mange mottakere som får mye) 
 

…men er vi flinke nok til å lære av det vi gjør    

(vurdere effekten)? 
– Ofte en nedprioritert oppgave 

– Mangler enkle og gode verktøy 

– Etter-rasjonaliserer i stedet for evaluerer 

– Vi stoler for mye på den forskningen vi liker 

 

 

ACT 

Kontinuitet 

i relasjon 
Housing 

First FACT 

MI 

Kontinuitet i 

behandlingen 

IPS 

Integrert 

behandling 
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Brukerne vår viktigste kunnskapskilde 

• Lære om seg selv – av 

brukerne 

– Evaluering av egen (KOR) 

– og organisasjonens  

(BSB) – praksis 

• Anerkjenne 

brukerkunnskapen som 

kunnskapskilde 

– Etablert som eget 

kunnskapsfelt 
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Hva er brukernes ønsker for hjelp? 

– Permanent bolig til overkommelig pris 

– Nok penger å leve av 

– Betalt arbeid 

– Meningsfull hverdag 

– Venner og sosialt nettverk 

– God fysiske helse 

– Bedring av symptomer 

– Mulighet til å være en vanlig borger 
 

  Geraldine Strathdee (Oxleas NHS Trust, London UK 2006) 
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Kort oppsummert 

• Tjenestene skal lære om seg selv – av brukerne 
 

• Sterke føringer for endringer i arbeidsdeling 

– Økt ansvar særlig utfordrende for kommunene 

– Mindre dominant faglig rolle særlig utfordrende for 

DPS’ene 
 

• Bredt behandlingstilbud nødvendig 

– for å gi et helhetlig tilbud (bolig, arbeid, økonomi, 

færre helseplager viktigere enn symptomreduksjon) 

– tjenestenivåene sitter på ulik, men like nødvendig 

kunnskap 

«…men ugla pratet i vei, og 
han brukte lengre og lengre 
ord, helt til han til slutt var 
tilbake der han begynte» 
 
Ole Brumm 


