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Styresak 143-2015 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk 

helsevern - oppfølging av oppdrag 2015 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål 
De regionale helseforetakene er fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) bedt om å 
opprette medikamentfri behandlingstilbud i psykisk helsevern innen 1. juni 2016. 
Denne styresaken har til hensikt å orientere styret i Helse Nord RHF om den pågående 
prosessen med å etablere tilbudet. 
 
Saken bidrar til å øke pasientenes valgfrihet og utvide behandlingstilbudet i tråd med 
kjerneverdiene om kvalitet, trygghet og respekt. Gjennom aktiv medvirkning fra 
brukersiden, sikres pasientene innflytelse over innholdet i tilbudet. 
 
Beslutningsgrunnlag 
Det medikamentfri behandlingstilbudet skal utformes i nært samarbeid med 
brukerorganisasjonene.  
 
Medikamentfritt behandlingstilbud innen psykisk helsevern i Helse Nord - informasjon og 
oppnevning av brukerrepresentanter ble behandlet i det Regionale brukerutvalget i 
Helse Nord RHF, den 21. oktober 2015. Følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om medikamentfritt 

behandlingstilbud innen psykisk helsevern i Helse Nord til orientering. 
 
2. Regionalt brukerutvalg oppnevner Åse Almås Johansen og Asbjørn Larsen som 

brukerrepresentanter til arbeidet med å utforme prosjektmandat og fastsette videre 
arbeidsform for gjennomføring av prosjektet Medikamentfritt behandlingstilbud innen 
psykisk helsevern i Helse Nord. 

 
3. Når prosjektmandatet er utarbeidet, bes Mental Helse i Nord-Norge om å foreslå fire 

kandidater som kan være aktuell som brukerrepresentanter i prosjektet 
Medikamentfritt behandlingstilbud innen psykisk helsevern i Helse Nord. 

 
Utgangspunktet for all pasientbehandling er basert på frivillighet, også i psykisk 
helsevern. Det innebærer at pasienten skal samtykke til medisinering. Det nye 
medikamentfrie behandlingstilbudet skal tilbys en pasientgruppe som tradisjonelt er 
behandlet medikamentelt.  
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Fra sentralt hold har brukersiden gitt innspill om at tilbudet skal bestå av «et trygt sted 
å være, en seng å sove i, regelmessige måltider og mennesker å snakke med.»1  
 
Faglige vurderinger 
Den faglige forsvarligheten kan ivaretas gjennom følgende forutsetninger, ifølge Helse 
Nords fagråd for psykisk helsevern: 
1. Tilbudet må etableres i et helseforetak med nærhet til akutt-tilbud. 
2. Det må være nærhet til somatisk helsetjeneste. 
3. Det må være nærhet til andre aktuelle behandlingstiltak som raskt kan settes inn 

hvis den medikamentfrie behandlingen ikke skulle føre frem.  
 
Det eksisterer liten erfaring med medikamentfri behandling av de mest alvorlige 
psykiske lidelsene. Behandlingstilbudet må følges opp med evaluering av 
pasienterfaring og forskning på effekt. Kunnskapssenterets gjennomgang fra 2015 viste 
at det ikke finnes tilstrekkelig grunnlag til en kunnskapsoppsummering. Det er derfor 
viktig med forskning som kan gi grunnlag for videre anbefalinger.  
 
Helse- og omsorgsdepartementet har stilt krav om at tilbudet skal utformes i dialog 
med brukerorganisasjonene, og at enigheten skal dokumenteres med protokoll signert 
av Helse Nord RHF og brukersiden innen 1. mars 2016, se vedlagt brev datert november 
2015 med en spesifisering av oppdraget fra Oppdragsdokument 2015 med informasjon 
om gjeldende frister. 
 
Helse Nord RHF arbeider nå med å utforme innhold og dimensjoner for tilbudet og vil 
komme tilbake til styret med en senere orientering, når protokollen er underskrevet. 
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF (KTV/KVO) ble i 
samarbeidsmøte, den 1. desember 2015 orientert om brevet fra Helse- og 
omsorgsdepartementet, datert november 2015 ad. oppfølging av oppdrag 2015, jf. sak 
155-2015 Eventuelt, andre kulepunkt ad. Medikamentfritt behandlingstilbud innen 
psykisk helsevern i regionen.  
 
Informasjonen fra RHF-ledelsen ble tatt til orientering. Mandatet for arbeidet vil bli lagt 
frem for drøfting med KTV/KVO, og KTV/KVO inviteres til deltakelse i prosjektets 
organisering. 
 
Brukermedvirkning 
Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag 2015 vil 
bli behandlet i arbeidsutvalget til det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 
15. desember 2015. Protokoll fra møtet vil bli lagt frem ved møtestart. 
 
 
 

1 Hentet fra Fellesaksjonen for medikamentfri behandlingsforløp i psykiske helsetjenester på 
http://hviteorn.no/fellesaksjonen-for-medisinfrie-behandlingsforlop-i-psykiske-helsetjenester/  
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om Medikamentfritt behandlingstilbud i 

psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag 2015 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å legge frem en orientering om innhold og dimensjoner 

for tilbudet, når protokollen mellom brukersiden og Helse Nord RHF er 
underskrevet. 

 
 
Bodø, den 9. desember 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet, datert november 2015 ad.  
 medikamentfrie tilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag 2015 
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Deres ref Vår ref Dato 

 14/3574-      11.2015 

 

Medikamentfrie tilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag 2015 

Det vises til oppdragsdokumentet for 2015 hvor det ble satt følgende mål: "Pasienter i psykisk 

helsevern skal så langt det er forsvarlig kunne velge mellom ulike behandlingstiltak, herunder 

behandlingstiltak uten medikamenter. Tilbudet utformes i nært samarbeid med 

brukerorganisasjonene.  

 

Det vises videre til tertialoppfølgingsmøtene i oktober hvor statsråden understreket 

betydningen av å etablere medikamentfrie tilbud i tråd med styringskravet. 

 

Departementet finner det nødvendig å spesifisere oppdraget med de frister som er gitt 

nedenfor: 

 

De regionale skal etablere et reelt tilbud om valg av alternativer til medisiner, herunder hjelp 

til nedtrapping og avslutning og igangsetting av andre terapeutiske støtte- og 

behandlingstiltak. For pasienter som skrives inn i psykisk helsevern og som behandles med 

legemidler bør det utarbeides en plan for nedtrapping/avslutning av medikamentell 

behandling. 

 

Tilbudet skal utformes i en dialog med brukerorganisasjonene. Det innebærer at målkravet er 

innfridd, når tilbudet er etablert på en måte som brukerorganisasjonene er tilfreds med. 

Departementet ber derfor de regionale helseforetakene sørge for at en omforent løsning 
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kommer til uttrykk i en protokoll underskrevet av begge parter, dvs RHF og berørte 

brukerorganisasjoner. Dette skal da være en rammeavtale for lokalt arbeid.  

 

Frist for en for protokoll 01.03.16. protokollen sendes departementet t.o. 

Som et ledd i arbeidet og for å for å vinne erfaringer med medikamentfri behandling for 

alvorlig syke skal Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Vest etablere minst en enhet/post i 

DPS øremerket for medikamentfri behandling/nedtrapping av medikamentell behandling. 

Helse Sør-Øst skal etablere to slike enheter. Erfaringene skal oppsummeres i samarbeid med 

brukerorganisasjonene. 

 

Frist for etablering av slik post 1. juni 2016. 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

Cathrine Meland (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Cathrine Dammen 

 avdelingsdirektør 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 

 

 

Kopi til:  
 

Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavs 

plass 

0130  OSLO 
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Adresseliste 

Helse Nord RHF Postboks 1445 BODØ 

Helse Midt-Norge RHF Postboks 464 
STJØR

DAL 

Helse Vest RHF Postboks 303 Forus 
STAVA

NGER 

Helse Sør-Øst RHF Postboks 404 
HAMA

R 
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