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HØRINGSINNSPILL – UTVIKLINGSPLAN FOR PSYKISK HELSEVERN OG 

TVERRFAGLIG SPESIALISERT RUSBEHANDLING I HELSE NORD, 2016-2025 

 

 
Regionalt fagråd for habilitering gir med dette innspill på aktuell plan. Uttalelsen har vært behandlet 

og drøftet i regionalt ledernettverk for habilitering, samt utarbeidet i samråd med fagrådets 

medlemmer.  

 

Fagrådet vurderer det som positivt at utviklingsplanen tar høyde for å sikre et sammenhengende og 

styrket tjenestetilbud for pasienter som har behov for oppfølging innen psykisk helsevern. Det er 

særlig sentralt at det vektlegges spesialiserte tjenestetilbud til komplekse eller lavfrekvente tilstander – 

herunder behov for å etablere og styrke døgntilbud ovenfor pasienter med psykisk utviklingshemming.  

 

Det savnes vektlegging av kompetansebygging ovenfor pasienter med psykisk utviklingshemming 

under punkt – felles utviklingsområder. Erfaringer fra habiliteringstjenester er at kunnskapsgrunnlaget 

innen psykisk helsevern ovenfor aktuell pasientgruppe er svært varierende. 

 

Utviklingsplanen fremsetter et eget punkt – Utviklingsområder for psykisk helsevern for voksne, der 

det fremmes at Helse Nord skal etablere et tilpasset døgntilbud til mennesker med alvorlig psykisk 

lidelse og samtidig alvorlig kognitiv funksjonsnedsettelse. Dette arbeidet bør etter fagrådets 

oppfatning skje i sterk samhandling med habiliteringstjenestene og videre konsolideres med lignende 

pågående etableringer i andre helseregioner. Det er videre sentralt å trekke erfaringer fra 

tjenestetilbudet i regi av Regional seksjon psykiatri, utviklingshemming/autisme, OUS. 

 

Fagrådet stiller spørsmål om det er riktig å avgrense et eventuelt døgntilbud til å gjelde for alvorlig 

kognitiv funksjonsnedsettelse. Dette vil i så fall avgrense eller eventuelt begrense for muligheten til at 

pasienter med lett eller moderat utviklingshemming / kognitiv svikt får et tilpasset integrert 

døgntilbud. Fagrådet trekker videre frem at det er høyst sentralt å drøfte nærmere innhold, 

pasientgrunnlag og ikke minst sammenheng i behandlingsforløp med øvrig spesialisthelsetjeneste, 

samt samhandlingsforløp med primærhelsetjenesten.  

 

Det sette videre fokus på lokalisering av døgntilbud til personer med alvorlige psykiske lidelser og 

samtidig alvorlige kognitive funksjonsnedsettelser (jf side 6). Her må det skilles mellom ervervet 

kognitiv funksjonsnedsettelse og utviklingshemning. Problemstillingene er ulike men behovet for 

spesialisthelsetjeneste er sentral for begge.  

Fagrådet forstår at utviklingsplanen har vanskelige prioriteringsrammer, men er skuffet over at aktuelt 

tiltak med etablering av døgnenhet ovenfor bl.a psykisk utviklingshemmede fremmes som en eventuelt 

salderingspost. 
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Utviklingsplanen kommenterer under pkt 3.5 Tjenestens kompetansebehov og fremmer under 

basiskompetanse (3.5.1) at alle lokale BUP skal ha tilbud for gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. 

Det savnes her beskrivelse av hva et slikt tilbud eventuelt skal består i og videre en ytterligere 

avklaring vedrørende ansvarsavklaring for tjenester og/eller bistand ovenfor pasienter med 

autismespekterforstyrrelser. Det savnes videre vektlegging av betydningen for at også alle lokale BUP 

burde prioritere basiskompetanse ovenfor pasienter med psykisk utviklingshemming og psykisk 

lidelse. Den samme vektlegging savnes under pkt 3.5.2 Spisskompetanse. 

Det synes her noe uklart hvilken rolle BUP skal ha i forhold til barn med utviklingshemning. Er dette 

et ansvar som defineres under habiliteringstjenestens ansvarsområde? Og videre hva er den samme 

definering vedrørende autismespekterlidelse. Hvilke ansvar og eventuelt oppgave fordeling skal være 

gjeldende for de eksisterende kompetansemiljøene ved Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset 

vedrørende autismespekterlidelse. 

 

Fagrådet støtter utviklingsplanens prioritering under pkt 5.3 - Psykisk helsevern for voksne i Helse 

Nord mot 2025, der det prioriteres å opprette et døgntilbud for personer med psykisk 

utviklingshemming. Det vises her til Fagrådets oppfordring til ytterligere utredning og samhandling 

med habiliteringsfeltet for å sikre utviklingen av god kvalitet og tilstrekkelig kompetanse, samt 

effektive tjenestetilbud. 

 

Fagrådet fremmer til slutt en ytterligere drøfting omkring tjenestetilbud til pasienter med kognitiv 

svikt som mottar tjenester innen psykisk helsevern, og kanskje særlig med pasienter med psykisk 

utviklingshemming.  
 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Per Wilhelmsen,     Silje Tessem 

Leder fagrådet Habilitering   Overlege / sekretær fagrådet Habilitering 

 

 

 


