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Styresak 16-2018 Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk 

helsevern - erfaringer, oppfølging av styresak 

42-2016 

 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 42-2016 Medikamentfritt behandlingstilbud i 
psykisk helsevern - innhold og dimensjoner for tilbudet, oppfølging av styresak 143-2015 
(styremøte 6. april 2016). Styret fattet følgende vedtak i punkt 4: Styret ber om en 
orientering høsten 2017, når de første erfaringer fra det medikamentfrie 
behandlingstilbudet foreligger. Den medikamentfri behandlingsenheten mottok sine 
første pasienter fra januar 2017, og saken beskriver derfor enhetens første driftsår.  
 
De regionale helseforetakene ble gitt i oppdrag å opprette et medikamentfritt 
behandlingstilbud innen psykisk helsevern i Oppdragsdokumentet 2015. Målgruppen er 
personer med alvorlige psykiske lidelser, som bipolare lidelser og psykoselidelser.  
 
Helse Nords tilbud drives i tråd med en protokoll som ble utformet sammen med 
Regionalt brukerutvalg, Mental Helse Nordland, Mental Helse Troms, Landsforeningen 
for pårørende, RIO1, Hvite Ørn, erfaringskonsulent fra Universitetssykehuset Nord-
Norge HF (UNN), fagpersoner fra UNN og fagavdelingen i Helse Nord RHF. Protokollen 
ble lagt frem for styret i Helse Nord RHF i styresak 42-2016 og ligger også vedlagt denne 
styresaken. 
 
Om enheten for medikamentfri behandling 
Medikamentfritt behandlingstilbud er en regional døgnenhet ved Universitetssykehuset 
Nord-Norge. Målgruppen er pasienter med alvorlige psykiske lidelser som ønsker et 
behandlingstilbud uten bruk av nevroleptika (antipsykotisk medisin). Pasienter med 
bipolare lidelser og psykoselidelser er prioritert.  
 
Enheten har vært i drift siden januar 2017 og mottok de første pasientene i uke 2 
samme år. I løpet av første driftsår, hadde enheten 66 innleggelser. Enheten mottok om 
lag 80 henvisninger, hvorav 15 % av henvisningene ble avvist. De avviste pasientene er 
pasienter utenfor målgruppen, som pasienter underlagt tvunget psykisk helsevern. Etter 
ønske fra brukerorganisasjonene, fastslår protokollen at enheten skal drive elektiv 
behandling på frivillig paragraf, uten tvang eller tiltak som kan oppleves som tvang. 
Dette ekskluderer derfor alle pasienter underlagt tvunget psykisk helsevern, også 
pasienter på tvunget psykisk helsevern uten døgnopphold.  

                                                        
1 RIO: Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon 
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Enheten er et regionalt behandlingstilbud med seks senger. I 2017 fordelte 
henvisningene seg geografisk slik: Troms 59 %, Finnmark 24 % og Nordland 17 %. De 
fleste pasientene, 59 % er henvist fra distriktspsykiatriske senter (DPS). 38 % er henvist 
fra andre døgnavdelinger i sykehus, og 3 % er henvist fra fastleger. 
 
Alle pasienter gis tilbud om sluttsamtale ved utskrivning og følges opp i etterkant av 
innleggelse ved behov. Oppfølging skjer poliklinisk, primært ved at behandlere via 
telefon/Skype4B2/video har samtaler med pasient og lokalt hjelpeapparat. Om lag en 
tredjedel av pasientene har hatt poliklinisk oppfølging. 
 
Om pasientene 
I henhold til protokollen skal pasienter med alvorlige psykiske lidelser, dvs. bipolare og 
psykoselidelser, prioriteres. Det har vært en klar overvekt av pasienter med 
psykoselidelser 59 %, mens 24 % har hatt bipolare lidelser. Øvrige pasienter er under 
utredning for psykoselidelser eller bipolare lidelser.  
 
Pasienter som ikke fikk tilbud, hadde problematikk utenfor målgruppen, behandling 
underlagt tvunget psykisk helsevern eller behandling som ble avsluttet, før det ble 
aktuelt med innleggelse.  
 
90 % av pasientene har hatt re-innleggelser, og 17 % har hatt tre eller flere innleggelser 
(elektiv og akutt). Lengden på innleggelsene varierer mellom 2 til 120 dager, med et 
gjennomsnitt på 25 dager. De fleste pasientene som er i et behandlingsforløp har flere 
planlagte innleggelser av kort varighet (1-2 uker).  
 
Nesten halvparten av pasientene (48 %) brukte, eller har tidligere brukt nevroleptika 
ved innleggelse, og enkelte har hatt behov for nevroleptika under innleggelsen. I 
protokollen for tilbudet fremgår det at nedtrapping av antipsykotisk medikasjon skal som 
hovedregel skje i forkant av innleggelse. Denne begrensningen har i praksis vist seg 
vanskelig å gjennomføre, dels fordi det er lite erfaring og kunnskap om hvordan 
nedtrapping bør foregå, og ikke minst fordi nedtrapping innebærer store utfordringer 
og behov for omfattende støtte. De som har benyttet nevroleptika i forbindelse med 
innleggelse har i hovedsak gjort dette i forbindelse med nedtrapping, hvor deres 
langsiktige mål er å greie seg uten medisiner.  
 
Flest kvinner (62 %) har vært innlagt på enheten. Aldersmessig variasjon er fra 19 til 57 
år, og gjennomsnittsalderen er 36 år. 
 
Behandlingen 
Medikamentfritt behandlingstilbud er basert på grunntankene i Fellesaksjonen for 
medikamentfrie tilbud, slik det er beskrevet i protokollen for tilbudet. 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.  
 
  

                                                        
2 Skype4B: Skype for Business 
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Enheten har fokus på: 
- Tilfriskning og bedring gjennom arbeid med pasientenes egne mål 
- Nettverksarbeid hvor tilbudet som gis i enheten henger sammen med lokale 

hjelpetilbud og pasientens eget nettverk (pårørende, familie, venner). 
- Behandlingstilbud i grupper 

o Recovery-verksted – et forum for dialog, refleksjon, kunnskapsformidling og 
diskusjon om tilfriskning og hverdagslivet. Med et tema for hver uke. Fire ganger 
pr. uke. 

o Fysisk aktivitet ute eller i gymsal. Tre ganger pr. uke. 
o Kreativ gruppe/kunstterapi i gruppe. Én gang pr. uke. 
o Møte med behandlingsteamet. Én gang pr. uke. 

- Individuelle behandlingstilbud: 
o Samtaleterapi 
o Fysioterapi 
o Kunstterapi 

- Arbeid med planer: 
o Recovery-/behandlingsplan 
o Mestringsplan for kriser 
o Nedtrappingsplan medisiner 

 
Brukermedvirkning 
Brukermedvirkning er sterkt vektlagt i utforming av behandlingstilbudet. Det deltok 
seks brukerrepresentanter i protokollgruppen som utformet grunnlaget for enheten. I 
det daglige har enheten to ansatte med erfaringskompetanse. Det avholdes jevnlig møter 
med en samarbeidsgruppe bestående av brukerorganisasjonene Mental Helse, LPP3 og 
Hvite Ørn. Av enhetens to ansatte med brukererfaring fra psykisk helsevern, er den ene i 
lederteamet og den andre i en 50 % sykepleierstilling.  
 
Brukerundersøkelser 
Enheten tilbyr alle pasienter å delta i en PING-basert brukerundersøkelse. Skjemaet 
fylles ut i etterkant av oppholdet og har mange spørsmål knyttet til brukertilfredshet på 
ivaretakelse og forståelse for pasientens situasjon, medvirkning i egen behandling, 
samarbeid med pårørende og vurdering av oppholdets behandlingseffekt.  
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF vil i samarbeidsmøte, den 
13. februar 2018 bli informert om Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - 
erfaringer, oppfølging av styresak 42-2016, jf. sak 24-2018. 
 
Brukermedvirkning 
Medikamentfritt behandlingstilbud i psykisk helsevern - oppfølging av styresak 42-2016 
ble behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord RHF, den 31. januar 2018, jf. 
RBU-sak 9-2018. RBU fattet følgende vedtak: 
 
  

                                                        
3 LPP: Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse 
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1. Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF tar informasjon om medikamentfritt 
behandlingstilbud i psykisk helsevern til orientering. 

 
2. RBU ser positivt på det medikamentfrie behandlingstilbudet i psykisk helsevern og ber 

om at informasjonen om tilbudet til aktuell pasientgruppe styrkes. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Helse Nords regionale medikamentfri behandlingstilbud til pasienter med alvorlige 
psykiske lidelser viser hvordan brukermedvirkning kan omsettes i praksis. Tilbudet er 
et svar på pasientorganisasjonenes ønske om et alternativt tilbud til pasienter med 
alvorlige psykiske lidelser som psykoselidelser og bipolare lidelser, og styrker 
pasientenes rett til medvirkning i egen behandling.  
 
Enheten vurderer inntak av pasienter i tråd med protokollen som ble utformet i et 
samarbeid med brukerorganisasjoner. Behandling og målgruppe drøftes regelmessig i et 
etablert samarbeid med brukerorganisasjonene, og enheten har ansatte med 
erfaringskompetanse, både i ledelsen og i den klinisk hverdagen.  
 
I første driftsår har enheten hatt 66 innleggelser, der pasientenes inntak og 
utskrivninger har skjedd etter ønske og medvirkning fra pasientene selv. Enheten tilbyr 
stor grad av fleksibilitet og individuell tilrettelegging etter pasientenes ønske og behov.  
 
Det første året har vært brukt til å samle erfaringer med en ny måte å møte mennesker 
med alvorlige psykiske lidelser på. Tilbudet representerer noe annet enn hva 
spesialisthelsetjenesten vanligvis tilbyr, og det har derfor tatt tid å informere tjenesten 
om tilbudet, hvem som er målgruppen og hvilken behandling som tilbys. Det er en klar 
målsetning at alle pasienter i regionen skal ha informasjon om sine valgmuligheter for 
behandling i psykisk helsevern, herunder også medikamentfri behandling.  
 
Pasienterfaringene er til nå svært positive, og de som har respondert har vurdert 
behandlingen som virksom og at de er møtt på en god måte. Erfaringene så langt tyder 
på at det medikamentfrie tilbudet har vært et godt supplement til de etablerte 
behandlingstilbudene og at de yter tjenester med god kvalitet. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om det medikamentfrie behandlingstilbudet i 
psykisk helsevern til orientering. 
 
 
Bodø, den 15. februar 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg: Protokoll om medikamentfritt døgntilbud i Helse Nord av 1. mars 2016, signert 
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