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”Det handler om retten 
til å gjenvinne 

kontrollen over eget liv” 
 

   Einfrid Halvorsen, tidl. general-  
  sekretær i Mental Helse Norge 



3 Helse- og omsorgsdepartementet 

Regjeringens politikk 
Statsbudsjettet   
• videreføring av verdigrunnlaget fra 

Opptrappingsplanen 
 
Samhandlingsreformen: 
• - En plattform for videre arbeid! 

 
Andre sentrale dokumenter: 
• Stortingsmelding om ruspolitikken  
• Stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet 
• Stortingsmelding om IKT i helsetjenesten 
• Stortingsmelding om folkehelse 

 
Ny regjeringserklæring 
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Regjeringen Solberg 
• Økt valgfrihet, herunder FBV 

• Mer bruk av private 

• Mer frivillighet 
• Større vekst til psyk og rus enn somatikk 

- BUP og DPS 

• Bygge ut kommunale lavterskeltiltak 

• Styrke arbeidsrettet rehabilitering 
• Følge opp samhandlingsreformen, men 

reversere kommunal medfinansiering  
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Regjeringen Solberg statsbudsjettet 
• Psykisk helse inn i folkehelsearbeidet 
• Lavterskelsatsingen videreføres 

- psykologer i kommunene 
- rask psykisk helsehjelp 
- brukerperspektivet 
- samhandlingsprosjekter 
- psykisk helse i skolen 

• Varsler sterkere grep for å styrke 
satsingen i kommunene 

• Varsler prioritering av DPS, BUP og TSB 
- utvidet akuttberedskap mm 
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Målet ligger fast 

 
 

”Målet er å fremme 
uavhengighet, selvstendighet 
og evne til å mestre eget liv” 
 
   (Det norske storting 1998) 
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Paradigmeskifte 
 

 …En bevegelse fra det 
lukkete til det åpne rom… 
 

• Mer frivillighet 
• Mer åpenhet om psykisk helse 
• Psykisk helse inn i andre sektorer 
• Mer åpne og utadrettede arbeidsformer 
• Økt innflytelse til brukerne 
• Økt vekt på lokale arenaer 
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WHO – Global mental Health action 
plan 2013 

• Nasjonale strategier forankret i regjering 
 

• Hovedstrategi: Helsefremmende og 
forebyggende arbeid gjennom alle relevante 
samfunnssektorer.  
 

• Rett til selvstendighet og mulighet til å ta 
ansvar for og ta del i alle beslutninger om 
eget liv og egen psykisk helse.  
 

• Brukernes forståelse legges til grunn. Bruker 
og behandler likeverdige parter. Bruker tilbys 
valg mht behandling. 
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WHO forts 

• Helhetlige og lydhøre lokalbaserte tjenester i 
ikke-spesialiserte settinger, inkludert mulighet for 
kortvarig behandling i sengepost i helsesenter 
eller generelle (lokal)sykehus.  
 

• Deinstitusjonalisering og utvikling av lokalbaserte 
tjenester er i utvikling. Sengeplasser er under 
nedbygging, men mange utfordringer gjenstår. 
Store institusjoner bør stenges.  
 

• Menneskerettigheter representerer en sentral 
utfordring. Stigma og diskriminering må 
bekjempes 
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Samhandlingsreformen 
• Satse mer på forebygging  
• Dempe veksten i bruk av 

sykehustjenester 
 

Bedre hjelp gjennom: 
• Bedre prioritering, oppgave- 

fordeling og helhet 
• Ny pasientrolle 
• Sterkere kommuner 
• Nye løsninger (samhandling) 

 Fra ord til handling 10 
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Samhandlingsreformen 

• ”Kommunale arenaer + fremskutt 
spesialisthelsetjeneste” 

 
• Mer tilgjengelig spesialist-kompetanse, 

men uten å overta 1. linjes oppgaver 
 

• Grenseflaten = samarbeidssone 
 

• Samhandling internt i kommune og HF 
 

• Nye løsninger   
- helhet på brukernes premisser! 
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ny pasientrolle 

 

”I en moderne behandler-
pasient relasjon er pasienten en 
aktiv deltager i eget 
forebyggings, behandlings,- og 
omsorgsopplegg. Behandleren 
er pasientens 
samarbeidspartner.” 
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Fra politikk til klinikk 
 

- De gode løsningene må 
utvikles lokalt 

 
 
 

Politisk  
oppdrag 

 

Over- 
settelse 

 

Klinikk 
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St.meld om kvalitet og 
pasientsikkerhet – andre temaer 

• Brukerrettede tjenester  

• Kunnskap og kompetanse 

• Åpenhet og transparens 

• Læring og forbedring 

• Pasientsikkerhet 

• Utvikling og innovasjon, utprøvende 

behandling mv. 
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St.meld om kvalitet og pasientsikkerhet 

• Økt innflytelse til bruker – et møte mellom 
likeverdige parter og likeverdig kunnskap! 

• Økt ansvar for egen helse! 
- kvalitet 
- egenmestring 
- et bærekraftig helsevesen for fremtiden 

• Administrere egen helse  
- informasjon om alternativer  
- egne vurderinger og egne informerte valg 
- beslutningsstøtte (Shared decision) 
- nettløsninger og digital kommunikasjon 
med helsepersonell 
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Begrepene 

Brukermedvirkning 
 
 
 Brukerinnflytelse 
 
 
  Brukerorientering – Brukerstyring 
 

      ? ? ? 
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Erfaringer fra England og Trento 

• … viser at det er mulig å gi 
brukerinnflytelse på individplan et reelt 
innhold! 
 

• Er det mulig å få det til i Norge? 
 

• Politiske signaler 
 

• Hva hindrer oss? Begrensninger i norsk 
regelverk? 
 

• Hvem er endringsagentene? 
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