Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse

God behandling i
et brukerperspektiv
- Anbefalinger fra rådgivende utvalg
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Innledning
Rådgivende utvalg ble nedsatt av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse, som en sammensatt perspektivgruppe i
2 år. Utvalget ble ledet av Dagfinn Bjørgen og hadde sitt første møte
6 desember 2012.
Utvalgets mandat:
1) U
 tvalget skal gi anbefalinger til behandlingsformer for psykiske
helseproblemer som er alternative og supplerende til medikamentell
behandling.
2) D
 et forpliktende for utvalget er lojalitet til brukerperspektivet. Det
vil si et bredt perspektiv på hva som bidrar til bedring og bedrede
livsbetingelser
3) U
 trede behandling i et brukerperspektiv
Ut fra disse tre punktene har utvalget drøftet behandling og behandlingsbegrepet knyttet til diagnoser og kategorisering, medisinfrivillighet og forsvarlighet. Dette er områder som i stor grad krever bredde i
tilnærmingen til hva som er forsvarlig behandling i et brukerperspektiv.
På bakgrunn av referater og tematikk som har vært sentralt i arbeidet
har utvalget utarbeidet anbefalinger for videre arbeid for helsemyndighetene og Nasjonalt senter for erfaringskompetanse.
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Anbefalinger
u

Diagnosesystemet og kategorisering.

Diagnosesystemet tillegges for stor vekt i møte med personer med psykiske lidelser. I beste fall er diagnosesystemet ufullstendig, og det er under kritikk fra brukerstemmene. Utvalget anbefaler at diagnosesystemet må vektes annerledes, slik at det
åpnes for andre kunnskapssyn og klassifiseringer hvor pasientens perspektiv blir etterspurt. Diagnosesystemet bør i større grad bli sett på som arbeidshypoteser snarere
enn en bestemt fasit som skal gi svar på prognoser og type behandling. Diagnosesystemet har ulike funksjoner, både som grunnlag for klinisk arbeid, for økonomiske ordninger og føringer for rettigheter. Det er viktig å ikke sammenblande diagnosenes ulike
funksjoner. Bruk av diagnoser er i utgangspunktet utformet for klinisk arbeid og med
tanke på å sikre kvalitet i behandling. Utvalget ønsker å utfordre norske myndigheter
til å redusere antall kategorier i diagnosesystemet, tilpasse dem i større grad til norske forhold og å diskutere i hvor stor grad vi skal følge internasjonale retningslinjer for
klinisk bruk.
Utvalget mener at faktisk funksjonsnivå på viktigste livsområder må legges til grunn for
behandlingsstrategier. Kartleggingen av problemområder og utfordringer bør gjøres i
samarbeid med pasienten og hans/hennes nettverk og inkludere pasientens historie
og erfaringer. Diagnostikken skal kun være ett av flere elementer i vurderingsgrunnlaget, da diagnoser i seg selv i for liten grad predikerer hva en bør gjøre.
Diagnoser benyttes også som grunnlag for refusjoner og trygdeytelser. Bruk av dagens diagnosesystemer for vurdering av behov knyttet til inntektssikring er ikke å anbefale. Det trengs andre metoder for å vurdere og sikre inntekt ved ulike funksjonstap.
Utvalget foreslår et krav om et bredere og mer åpent planarbeid hvor hver pasient
har krav på å delta i arbeidet omkring en skriftlig behandlingsplan der diagnostiske
og behandlingsmessige vurderinger fremkommer. Dagens individuell plan ivaretar ikke
dette godt nok.

v

Forsvarlighetsbegrepet

a) Generelt:
Sett fra en behandlers perspektiv vil spørsmålet om forsvarlig behandling ofte utløses
av redsel for ikke å følge lover og regler, og hva som til enhver tid er ansett som faglig
forsvarlig behandling. Dette avgjøres av hvilken behandling som ifølge veiledere, ret4
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ningslinjer og prosedyrer anses som faglig forsvarlig, dokumentert effektiv, og anbefalt
behandling. En diskusjon om hva som er faglig forsvarlig vil måtte omfatte komplekse
og sammensatte problemstillinger og flere ulike perspektiv. Utvalget anbefaler derfor en større utredning av forsvarlighetsbegrepet generelt sett. Forsvarlighet må også
kunne defineres ut fra et brukerperspektiv.
b) Medisinfrivillighet:
Fra brukersiden og fellesaksjonen for et medisinfritt behandlingstilbud innen psykisk
helsevern kreves det alternative behandlingsformer. Dette er i tillegg et klart ønske fra
ulike deler av fagmiljøer. Fra brukersiden pekes det på at etablering av frivillig valgte
medisinfrie forløp i særlig grad gjelder alternativer til bruk av antipsykotiske midler.
Utvalget anbefaler at forsvarlighetsbegrepet knyttet til medisinfrivillige behandlingsforløp blir utredet.

w

Etablering av frivillig valgte medisinfrie forløp

Utvalget har drøftet ulike sider ved et slikt tilbud og kommet frem til følgende områder
et slikt tilbud bør inneholde:
• Recoverybasert tjeneste som ivaretar hele mennesket
• Gi behandling eller terapi som ikke baseres på medisiner
• Søke å styrke brukernes egne ressurser og mobilisering av nettverksressurser
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• Baseres på omsorg og god informasjon om ulike behandlingsmetoder
• Inneholde et retreatsted og døgnhvile
• Bistand til å løse praktiske problemer
Utvalget anbefaler etablering av pilotprosjekter i hvert enkelt helseforetak i tett samarbeid med brukerorganisasjoner, fagorganisasjoner, kompetansemiljøer og utdanning - og forskningsmiljøer. I oppstartsfasen bør det da vurderes hvorvidt tilbudet skal
etableres i eller utenfor helsevesenet eller en kombinasjon. Utvalget anbefaler piloter
og utprøving av nye modeller parallelt med at det arbeides målrettet innenfor dagens
behandlingstilbud. Døgnhvile eller et retreatsted er et viktig tilbud som bør etableres,
for å ivareta brukerens behov for ro og gjenhenting av krefter. Kommunene bør i stor
grad være inkludert i utformingen av slike tilbud.
Ønsket om å tone ned medisinenes betydning må ikke alene avhenge av opprettelsen
av nye tilbud. Det er grunn til å understreke viktigheten i å få til en bedre tilnærming
på individuelt plan også innenfor eksisterende tilbud.

x

Dokumentasjon og følgeforskning

Utvalget anbefaler at det utvikles en metodikk for å dokumentere tiltakene som etableres på kort og lang sikt. I oppstartsfasen bør dette planlegges nøye. Det bør etableres en form for systematisk innhenting av erfaringer fra prosjektene slik at dette
kan dokumenteres og evalueres underveis og i etterkant.
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Følgende personer har sittet i Rådgivende utvalg i perioden:
• D
 agfinn Bjørgen, utvalgsleder og tidligere FOU-ansvarlig i Nasjonalt senter for
erfaringskompetanse. Daglig leder i det regionale brukerstyrte kompetansesenter
for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT Midt-Norge. Dokumentasjon og systematikk er viktige elementer i KBT Midt-Norge, og Dagfinn har vært med og utvikle
Bruker-spør-bruker-metoden.
• M
 ette Ellingsdalen, menneskerettighetsutvalget i Landsforeningen We shall Overcome (WSO), tidligere leder i WSO gjennom en årrekke. Jobber for menneskerettigheter, selvbestemmelse og verdighet innen psykisk helse. Hun har tidligere lang
erfaring som pasient i psykisk helsevern, og har i mange år jobbet for en endring av
systemet, med hovedfokus på tvang og krenkelser/overgrep maskert som helsehjelp. I 2006 mottok hun ytringsfrihetsprisen innen psykisk helsevern for å ha rettet
medienes søkelys mot bruken av elektrosjokk og skadevirkninger av behandling.
• M
 agnus P. Hald, psykiater og klinikksjef ved Psykisk helse- og rusklinikken ved
Universitetssykehuset Nord-Norge. Han er spesielt opptatt av utvikling av
relasjons- og nettverksperspektivet i psykiatrien, både i forhold til organisering og
klinisk arbeid.
• T or-Johan Ekeland er professor (dr. philos) i sosialpsykologi ved Høgskolen i Volda og
Molde. Han har tidligere arbeidet ved Universitetet i Bergen og Nordiska Høgskole
for Folkehelsevetenskap. Han har også klinisk erfaring. Han har bidratt med forsking
innen recovery-perspektivet, og epistemologiske studier med relevans for praksis.
• N
 ina Foss, seniorforsker, Universitetet i Tromsø, Nasjonalt Forskningssenter innen
Komplementær og Alternativ Medisin (NAFKAM). Bakgrunn som sykepleier og sosialantropolog. Interesse for desentraliseringsprosesser og samhandling i psykiatrien,
brukermedvirkning og deltakende prosesser, og prosesser knyttet til bruk av alternative behandlingsformer.
• P
 etter Andreas Ringen, Lege, spesialist i psykiatri. PhD. Arbeider som avdelingsoverlege og forsker i Klinikk psykisk helse og avhengighet, Avdeling for døgnbehandling, voksne, ved Oslo universitetssykehus. Leder for utvalg for grunnlagsproblemer
i Norsk psykiatrisk forening.
• E
 va Svendsen, seniorrådgiver ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse. Har
mangeårig erfaring som terapeut innen spesialisthelsetjenesten og som sosialarbeider i helse og sosialtjenesten i kommune.
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• H
 eidi Westerlund, utvalgets sekretær frem til våren 2014. Jobber i dag som seniorrådgiver i det regionale brukerstyrte kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling KBT Midt-Norge. Dokumentasjon og systematikk er viktige elementer
i KBT Midt-Norge, og Heidi har vært med og utvikle Bruker-spør-bruker-metoden.
Hun har lang erfaring fra frivillig organisasjonsarbeid og prosjektarbeid, fra Mental
Helse og i drift av brukerstyrt senter. Utdanningsbakgrunn innen sosiologi, statsvitenskap og juridiske fag.
• T om Runar Bergane, seniorrådigiver ved Nasjonalt senter for erfaringskompetanse.
Bachelor i sosialt arbeid og videreutdanning innen offentlig ledelse. Han har erfaring
som miljøterapeut og leder innen kommunal sektor. Utvalgets sekretær fra høsten
2014.
• H
 ilde Hem, daglig leder i Nasjonalt senter for erfaringskompetanse siden 2009.
Hovedfag i helsefag (cand san) fra Universitetet i Oslo, og videreutdanning innen
administrasjon og ledelse. Har klinisk erfaring som sykepleier og erfaring som leder
innenfor helsefeltet og Den norske kirke.

Skien, 9.november 2015
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