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Styresak 42-2016 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk 

helsevern - innhold og dimensjoner for 

tilbudet, oppfølging av styresak 143-2015 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 143-2015 Medikamentfritt behandlingstilbud 
i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag 2015 i styremøte, den 16. desember 2015. 
Styret fattet følgende vedtak i punkt 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. 
 
I denne styresaken gis en orientering til styret i Helse Nord RHF om det kommende 
tilbudet, i tillegg til å foreslå finansiering. 
 
De regionale helseforetakene ble i Oppdragsdokument 2015, jf. brev fra Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) av 11. november 2015, bedt om å opprette et 
medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern innen 1. juni 2016. Tilbudet skal 
utformes i nært samarbeid med brukerorganisasjonene og beskrives i en protokoll som 
ble oversendt HOD 1. mars 2016. Signert protokoll ligger vedlagt denne styresaken.  
 
Beslutningsgrunnlag 
For å utforme rammene for det medikamentfrie behandlingstilbudet ble det opprettet 
en arbeidsgruppe med deltakere fra Regionalt brukerutvalg, Mental Helse Nordland, 
Mental Helse Troms, Landsforeningen for pårørende, RIO, Hvite Ørn, erfaringskonsulent 
fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), fagpersoner fra UNN og fagavdelingen 
i Helse Nord RHF.  Arbeidsgruppen hadde tre møter, henholdsvis 28. januar, 10. februar 
og 24. februar 2016, og protokollen ble utformet i fellesskap.  
 
Hovedlinjer fra protokollen 
UNN skal etablere en regional døgnenhet med seks plasser ved Psykisk helse- og 
rusklinikken fra 1. juni 2016. Enheten skal drive elektiv behandling på frivillig paragraf, 
uten tvang eller tiltak som kan oppleves som tvang. Målgruppen er pasienter med 
alvorlige psykiske lidelser som ønsker et medikamentfritt behandlingstilbud. Pasienter 
med psykoselidelser og bipolar lidelse er prioritert.  
 
Utgangspunktet for behandlingen er å mestre symptomer og vansker forbundet med 
den psykiske lidelsen uten bruk av medisin. Det er i hovedsak antipsykotisk medikasjon 
som skal unngås, og det er lagt opp til sterk brukermedvirkning i alle faser av 
behandlingen. Svingninger i sykdomsforløpet kan likevel føre til behov for unntak fra 



hovedprinsippet, og behov for individuell tilpasning ved for eksempel langvarig 
søvnløshet, sterk angst eller sterk kroppslig uro. Det medikamentfrie tilbudet må ha god 
personelldekning og ansatte med spisskompetanse for å kunne gi et reelt tilbud til 
erstatning for medisiner.  
 
Forskning 
I dag eksisterer begrenset kunnskap om medikamentfri behandling av psykoselidelser 
og bipolare lidelser. Fagutviklingsenheten ved Psykisk helse- og rusklinikken ved UNN 
vil derfor utvikle et forskningsopplegg i samarbeid med Helse Nord RHFs kvalitets- og 
forskningsavdeling.   
 
Økonomi 
Det medikamentfrie tilbudet utvider Helse Nords nåværende behandlingstilbud til 
pasientgruppen. Flere forhold gjør at døgndrift blir dyrere enn det øvrige døgntilbudet i 
DPS. Medikamentell behandling er en vesentlig del av dagens behandling av 
psykoselidelser, og det medikamentfrie tilbudet vil kreve en vesentlig høyere 
bemanning enn ordinære døgnplasser i DPS.  
 
Enheten vil ha et langt større behov for kunnskapsutvikling og kompetanseheving, og 
må tilby et mangfold av terapeutiske aktiviteter, i tillegg til tradisjonell samtaleterapi. 
Det er lagt opp til at enheten skal ha lege i spesialisering, i tillegg til psykologspesialist 
og spesialist i psykiatri. Lokalene trenger en viss rehabilitering og oppgradering, og det 
må legges opp et mer omfattende samarbeid med kommunene og tjenesten for øvrig. 
 
Den medikamentfrie døgnenheten har en estimert døgnkostnad på nivå med 
akuttplasser i psykisk helsevern. Samlet gir det en årlig kostnad lik 20 mill. kroner. I 
2016 estimeres en kostnad lik 11 mill. kroner. Styret bevilget 5 mill. kroner for 2016 i 
styresak 17-2016 Budsjett 2016 - justering av rammer nr. 1 (styremøte 24. februar 2016). 
Det ble bevilget 1 mill. kroner i styresak 111-2015 Budsjett 2016 Helse Nord RHF 
(styremøte 28. oktober 2015), som foreløpig er budsjettert i Helse Nord RHF. 
Resterende 5 mill. kroner foreslås brukt av bevilgning til å følge opp den gylne regel i 
styresak 110-2015 Budsjett 2016 foretaksgruppen, rammer og føringer (styremøte 28. 
oktober 2015), hvor det pr. dags dato står ufordelt 14,5 mill. kroner til formålet. 
 
Helse Nords utviklingsplan for psykisk helsevern og TSB 2016-2025 har foreslått en årlig 
bevilgning til formålet lik 20 mill. kroner fra 2017 til 2019. Finansiering av 
medikamentfritt tilbud for 2017 og fremover innarbeides ved rullering av plan 2017-
2020 i juni 2016. I plan 2016-2019 er det tatt høyde for en videre styrking av psykisk 
helse og rus med 10 mill. kroner i 2017 og ytterligere 10 mill. kroner i 2018. 
 
Siden dette er et regionalt tilbud, vil finansieringen på sikt innarbeides i 
inntektsmodellen for psykisk helse.  
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF fikk i samarbeidsmøte, 
den 7. mars 2016 forelagt protokollen som var oversendt Helse- og 
omsorgsdepartementet 1. mars 2016, jf. sak 32-2016. Informasjonen fra RHF-ledelsen 
ble tatt til orientering.  



Brukermedvirkning i Helse Nord RHF 
Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av oppdrag 2015, 
protokoll ble behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 17. mars 
2016, jf. RBU-sak 19-2016. Følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjonen om protokollen som 

beskriver rammene for etableringen av et medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk 
helsevern til orientering. 

 
2. RBU støtter opprettelse av dette behandlingstilbudet i Helse Nord. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om protokollen som beskriver rammene 

for etableringen av et medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern til 
orientering. 
 

2. Styret ber adm. direktør sørge for at det fra 1. juni 2016 opprettes en medikamentfri 
behandlingsenhet ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (Psykisk helse- og 
rusklinikken) med seks døgnplasser.  

 
3. Styret gir sin tilslutning til budsjettrammer for den medikamentfrie enheten og den 

foreslåtte finansieringen. 
 

4. Styret ber om en orientering høsten 2017, når de første erfaringer fra det 
medikamentfrie behandlingstilbudet foreligger. 

 
 
Bodø, den 18. mars 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet av november 2015 med krav om å 

etablere en medikamentfri behandlingsenhet i Helse Nord. 
Signert protokoll om medikamentfritt døgntilbud i Helse Nord av 1. mars 2016 

 



De regionale helseforetakene i henhold til liste  
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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 



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 
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