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1. Sammendrag
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har gjennomført en uformell
undersøkelse om brukeres og pårørendes erfaringer med behandling som ble avsluttet for
tidlig, og med avslag på henvisning til behandling.
Undersøkelsen bestod av en kombinasjon av flervalgsspørsmål og åpne spørsmål, og
vi fikk 297 svar.
92 % av informantene hadde minst én gang opplevd å bli avsluttet før de var
ferdigbehandlet. 36 % hadde opplevd dette flere enn fire ganger.
Årsakene til at behandlingen ble avsluttet for tidlig var sammensatte. 44 % sa at omfanget
av behandlingen var bestemt på forhånd. 40 % sa at behandler ikke mente de trengte mer
behandling, selv om de selv ikke var enige. 26 % fortalte at de ble avsluttet fordi de hadde
symptomer på den lidelsen de ble henvist for.
59 % av informantene fortalte om flere negative konsekvenser av at behandlingen ble
avsluttet, 36 % om alvorlige og farlige konsekvenser.
Av konsekvenser som nevnes i de åpne svarene, er alvorlig forverring av tilstanden
(psykoseutbrudd, rus, vold, selvskading, selvmord), raskt behov for re-henvisning, dårligere
prognose, manglende evne til å følge opp skole/arbeid og uførhet.
Ut fra de åpne svarene kan det se ut som personer med langvarige og komplekse lidelser,
særlig de som har opplevd traumer, er mer utsatt for å bli avsluttet uten å ha fått behandlet
årsaken til vanskene siene. Mange sier at de opplever det som svært vanskelig å få tilgang på
traumebehandling.

2. Innledning
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse hører ofte beretninger fra
enkeltpersoner som har opplevd at de selv eller den de er pårørende til, har opplevd at
behandlingen har blitt avsluttet for tidlig, før de var ferdigbehandlet, og at dette har hatt
alvorlige konsekvenser for den enkelte. Vi hører også om tilfeller hvor folk med klart behov
for behandling og/eller oppfølging blir henvist til spesialisthelsetjenesten, eller selv kontakter
kommunale helsetjenester, for så å bli avvist.
En av våre viktigste oppgaver er å samle og systematisere erfaringer fra personer med
egenerfaring innen rus og psykisk helse, og fra deres pårørende. Siden vi er et lite senter med
begrensede forskningsressurser, har vi dessverre ikke mulighet til å igangsette formelle
forskningsprosjekt på alle områder vi skulle ønske å utforske. Som en mellomløsning ønsker
vi derfor å gjennomføre noen mindre, uformelle spørreundersøkelser for å gi et lite inntrykk
av situasjonen på ulike områder. I oktober 2020 tok vi for oss erfaringer med at behandling
og/eller oppfølging hadde blitt avsluttet for tidlig, eller at man hadde opplevd avslag på
søknad om behandling og/eller oppfølging, og konsekvensene av dette.
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Retten til å motta behandling og omsorgstjenester er lovfestet. I Lov om pasient- og
brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 2-1 a står det:
Pasient og bruker har rett til øyeblikkelig hjelp fra kommunen, jf. helse- og
omsorgstjenesteloven § 3-5.
Pasient og bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen.
Pasient og bruker har rett til et verdig tjenestetilbud i samsvar med helse- og
omsorgstjenesteloven § 4-1 første ledd, bokstav b. (…)
Og videre, i § 2-1 b:
Pasienten har rett til øyeblikkelig helsehjelp, jf. spesialisthelsetjenesteloven § 3-1.
Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. (…)
Det er dermed relevant å utforske hvordan dette oppleves for dem det gjelder. Opplever
pasienter og pårørende at pasienter får nødvendig behandling, og hvis ikke, hva er årsakene til
dette og konsekvensene av avslagene?

3. Metode
3.1 Spørreskjema og datainnsamling
Vi utviklet et enkelt, nettbasert spørreskjema for å utforske pasienters og pårørendes
erfaringer med avslutninger av, og avslag på, søknad om helse- og omsorgstjenester.
Første spørsmål omhandlet informantenes erfaringer med bruk av helsetjenester
(egenerfaringer, pårørendeerfaringer) osv. Personer som svarte at de utelukkende hadde
egenerfaringer, ble sendt videre til et spørreskjema som omhandlet egne erfaringer med avslag
og avslutninger. Personer som oppgav at de hadde pårørendeerfaringer ble sendt til et skjema
som etterspurte erfaringer med avslutninger og avslag som pårørende, og personer som
oppgav at de hadde begge typer erfaringer ble sendt til et kombinert skjema.
Etter innledningsspørsmålet fulgte fem (ti på det kombinerte skjemaet) flervalgsspørsmål
om erfaringer med avslutninger og avslag, og til slutt var det et åpent spørsmål (spørsmål 7)
hvor informantene kunne komme med tilleggsopplysninger dersom de ønsket det. På
spørsmål 3, 4 og 6 var det også anledning til å komme med utfyllende opplysninger hvis de
oppgitte alternativene ikke var utfyllende nok.
Alle spørsmålene, med tabeller som oppgir detaljer om svarene på hvert spørsmål for både
pasienter og pårørende og i antall og prosent, er samlet i et eget kapittel bakerst i denne
rapporten.
Informasjon om undersøkelsen med lenke til spørreskjemaet ble spredd via Facebook,
nettsidene til Erfaringskompetanse og nyhetsbrevet fra Erfaringskompetanse og Mental Helse.
Undersøkelsen ble offentliggjort torsdag 01.10.20, og det var mulig å svare ut dagen 15.10.20.
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3.2 Etikk
Informantene valgte selv å delta etter å ha blitt oppfordret til dette via lenker i e-post sendt
til medlemmene i Mental Helse, på sosiale medier og annet. Ingen ble spesifikt bedt om å
delta, og all deltagelse i undersøkelsen var dermed både frivillig og på eget initiativ.
Alle svar er helt anonyme uten kobling til personidentifiserbare data. Vi spurte om
erfaringsbakgrunn, men ikke om annen demografisk informasjon som alder, kjønn eller annet.
Undersøkelsen var derfor ikke meldepliktig til NSD.
Informasjon om steder, institusjoner og annet er redigert bort fra de åpne svarene av
hensyn til personvernet.
Siden vi ikke vet kjønn på informantene, benyttes kjønnsnøytrale beskrivelser som
«person», «informant», osv. i omtalen av svarene på de åpne spørsmålene. Noen steder brukes
også det kjønnsnøytrale pronomenet «hen».
I denne undersøkelsen spør vi etter erfaringer med avsluttet behandling, og mange av
svarene vi får, særlig de åpne svarene, beskriver svært smertefulle erfaringer. Vi ser at det å
skulle dele slike erfaringer anonymt, uten mulighet for å få personlig tilbakemelding, kan
være en belastning. Samtidig vurderer vi at det mest smertefulle her er selve erfaringen, ikke
muligheten til å dele den med andre. Informantene våre har selv valgt at de ønsker å dele, og
vårt ansvar er å videreformidle deres opplevelser.

2.3 Analyse og begrensninger
Alle undersøkelsene som gjennomføres som «Månedens spørsmål» er uformelle
undersøkelser, ikke formelle forskningsprosjekt. Hensikten med disse undersøkelsene er først
og fremst å utforske områder hvor det finnes lite annen kunnskap, for å samle og
systematisere noen erfaringer. Vi håper også at disse uformelle undersøkelsene kan skape
nysgjerrighet og stimulere og inspirere til videre forskning.
Svarene på flervalgsspørsmålene ble systematisert og regnet om til prosent. Det er ikke
foretatt noen statistiske analyser. På flere av spørsmålene var det mulig å krysse av for flere
alternativ, noe flere informanter gjorde. Mange hadde for eksempel opplevd å bli avsluttet
flere ganger, med ulike begrunnelser, og de satte dermed flere kryss på «årsaken til
avslutningen». Dette betyr at det samlede antall svar på flere spørsmål er høyere enn antallet
informanter. Vi har likevel valgt å regne prosent av antall informanter, slik at prosentantallet
representerer hvor mange av informantene som har erfart de ulike svaralternativene.
Denne måneden fikk vi svært mange åpne svar, både på det åpne spørsmålet til slutt, og
under «annet» på spørsmål 3, 4 og 6. Etter at de åpne svarene var hentet ut og samlet i et
Word-dokument satt, vi igjen med 40 sider med tekst (Times New Roman, pkt 12,
linjeavstand 1,5). Dette var et så omfattende materiale at alle åpne svare ble importert til NVivo analyseprogram, og det ble gjennomført en kvalitativ innholdsanalyse basert på
hermeneutiske prinsipper. Først ble alle svarene lest gjennom, flere ganger. Deretter ble de
gjennomgått systematisk, og meningsbærende enheter ble registrert. Første gjennomgang
resulterte i 42 kategorier. De ble syntetisert til 18 subkategorier fordelt på 5 hovedkategorier
(for detaljer, se kapittel 3.1).
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Vi fant ingen systematiske forskjeller i svarene fra pasienter og pårørende, og i
presentasjonen av resultatene, både de kvalitative og de kvantitative, er svarene fra alle
informantene slått sammen og behandlet som en enhet.
Den største svakheten ved undersøkelsen, i tillegg til at det ikke er gjort formelle
statistiske analyser, er at informantene selv har tatt initiativ til å svare på undersøkelsen. Selv
om vi i teksten som informerte om undersøkelsen gjorde det helt klart at vi ønsket
informasjon både fra mennesker som hadde opplevd denne type avslutninger og fra de som
ikke hadde opplevd det, vil det alltid være en sannsynlighet for at utvalget er skjevt og at de
som har sterke følelser for temaet er mer tilbøyelige til å delta. Det er også et begrenset antall
informanter, og vi kan ikke si noe om hvor representativt dette utvalget er.

2.4 Hvem var informantene?
Vi fikk svar fra 297 personer. 239 av disse har pasienterfaring, 28 har pårørendeerfaring
og 30 har kombinert erfaring.
De fleste informantene mottok flere ulike typer tjenester. Av de 297 informantene var det
55 % som mottok kommunale tjenester. 57 % av informantene hadde erfaring fra
døgnavdelinger og 65 % fra polikliniske samtaler og/eller ambulerende team i
spesialisthelsetjenesten. 6 % hadde erfaring fra tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)
(se figur 2.4). Den totale summen er mer enn 100%, fordi flere av informantene hadde
erfaring fra flere typer tjenester.
Det er dermed en god fordeling mellom personer som oppgir at de mottar kommunale
tjenester og spesialisthelsetjenester, noe som er representativt for målgruppen vi ønsket å nå.
Det er imidlertid få informanter med erfaring fra spesialisert rusbehandling.

Erfaringsbakgrunn
TSB

6

Spesialisthelsetjeneste, poliklinikk

65

Spesialisthelsetjeneste, døgnavdeling

57

Kommunale psykiske helsetjenester

55
0%

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
Har erfaring

Har ikke erfaring

Figur 2,4. Oversikt over hvilken erfaringsbakgrunn informantene hadde, omregnet til prosent
av det totale antallet informanter.
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3 Funn og fortolkninger, åpne svar
Første gjennomgang av de åpne svarene gav som nevnt 42 kategorier, som senere ble
syntetisert til 18 subkategorier, fordelt på 5 hovedkategorier (se tabell 3).
Noen av disse kategoriene var direkte sammenfallende med de spørsmålene vi stilte i
flervalgsspørsmålene, og dermed forventede. For eksempel er «konsekvenser» et naturlig svar
på spørsmålet «hva ble konsekvensen av avslutningen?».
Andre kategorier inneholder imidlertid mer nytt materiale som kom frem under
analysen av de åpne svarene, og ikke var noe vi hadde forventet eller spurt etter i skjemaet.
Eksempler på dette er betydningen av kostnadseffektiv behandling og det gjensidige
samspillet mellom sykdom og avslutning.
Hovedkategorier
Tid
System
Underkategorier

Bestemt
lengde, for
kort tid
Kortvarig
bedring
For lang
behandling
Nok tid, god
behandling

Konsekvenser

Behandler
sluttet

Forverring

Ikke møtt som
individ
For syk, feil syk

Rigiditet

Svingdør

Traumer

Manglende
tilbud
Manglende
koordinering

Uførhet, svekket
prognose
Samspill sykdom
og avslutning

Kostnadseffektiv
behandling

Tabell 3. Oversikt over hovedkategorier og underkategorier etter den kvalitative analysen av
de åpne svarene.

3.1 Tid
Tid er et sentralt tema i de åpne svarene. De fleste informantene forteller om for kort tid og
for tidlige avslutninger, men et mindretall forteller også om at de har fått nok tid eller for lang
behandling.
3.1.1 Bestemt lengde på behandlingen
Svært mange av informantene beskrev at lengden på behandlingen var fastsatt allerede
før behandlingen var påbegynt, eller ved oppstart:
Fikk 10t behandling, men på den tiden kom vedkommende ikke fram til kjernen.
Jeg hadde noen timer med kognitiv adferdsterapi for angst og depresjon. Da jeg
begynte å lure på om vi ikke snart skulle begynne å jobbe skikkelig, fikk jeg beskjed om
at vi var ferdige. Bortkastet tid.
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Det er forutbestemt hvor mange timer en pasient får. Enda de ikke vet noe om pasient
annet enn det lille som ev. står i søknaden som en annen person har skrevet.
Andre beskrev at behandlingen rutinemessig ble avsluttet når man hadde nådd
objektive mål, som for eksempel en bestemt vekt eller BMI:
Har inntrykk av at pasienter blir vurdert som frisk nok for fort veldig ofte. Gjerne
basert på vekt. Det virker som at så fort vekta er respektabel, blir man ansett som frisk
nok, selv om det kognitive ikke er på plass i det hele tatt.
Informantene opplevde dette som belastende, og noen beskrev også at en slik
forhåndsdefinert lengde gjorde at de gav opp behandlingen fra begynnelsen av og også økte
stressnivået:
Det er helt absurd å få tildelt maks antall timer før man starter og før behandler har
fått innsikt i hva som er utfordringer/problemer. Det gjorde at jeg ikke orket å snakke
om det som jeg virkelig slet med for jeg visste at det ville ta tid å få satt ord på og
tørre å snakke om. Det føltes som å ha et betent sår som man bare plastrer, i stedet for
å rense såret slik at det kunne gro og gi et arr man kan leve med.
Mitt første møte med psykolog (i voksenpsykiatri) begynte med at denne sa "det er satt
av ca. 20 timer til deg". (…) Jeg telte hele tiden etter hvor mange timer jeg hadde igjen, med
stigende fortvilelse ettersom jeg bare ble dårligere, og trodde jeg snart kom til å bli kastet ut.

3.1.2 Kortvarig bedring
Mange informanter beskrev også at kortvarig bedring vanligvis førte til rask
avslutning av behandling, noe som igjen kunne føre til forverring av symptomene.
Flere beskrev også at de ble avsluttet av det behandleren opplevde som bedring, som for
eksempel reduksjon av enkeltsymptomer, selv om de selv fortalte at de ikke opplevde noen
reell endring, eller at bedringen skyltes kortvarige og forbigående ytre hendelser.
Behandleren valgte å bruke et dataprogram som stilte noen spørsmål og utifra
spørsmålene ville grafen vise behandleren hvordan jeg opplevde livet mitt akkurat nå.
Ettersom grafen etter en tid viste at det gikk bedre avsluttet behandleren
behandlingen, selv om jeg trengte sårt mer hjelp.
Behandlingen ble etter mitt syn avsluttet når jeg syntes at det begynte og virke. Har
spurt min fastlege om ny henvisning til DPS, men han mente det ikke var
hensiktsmessig grunnet stor pågang og lang ventetid.
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Jeg hadde en del positive omstendigheter i livet, men da noe ble vanskelig ble jeg mye
sykere enn jeg hadde vært.

3.1.3 For lang behandling
Tre av de 297 informantene beskrev at problemet deres ikke var rask avslutning, men
derimot for lang behandling. To av disse beskrev at langvarig, tvungen behandling med
medikamenter hadde økt problemene deres. Selv om dette gjelder et fåtall av informantene, er
det likevel viktig informasjon, særlig når det gjelder betydningen av frivillig behandling og
samarbeid med pasienten.
Jeg har også gått i terapi der jeg holdt ut for lenge (i flere år uten at terapien hjalp
meg). Burde fått avslutte tidligere, eller aller helst: Fått hjelp med det jeg selv ønsket
hjelp med.
Langvarig tvangsbehandling oppleves så grusomt og nedbrytende at det for min del
har ført til to selvmordsforsøk.

3.1.4 Nok tid, god behandling
Ni av de 297 informantene beskriver i de åpne svarene at de har fått god hjelp og nok
tid. Dette er et mindretall, men samtidig gir svarene deres informasjon om hvor viktig det er å
få nok tid og de gode resultatene det kan gi. Noen forteller også at det hjalp å si ifra, og at de
da fikk den hjelpen de hadde behov for.

Jeg sa fra selv, at det var for tidlig for meg å avslutte. Følte meg endelig trygg på
personen etter 12 mnd. Behandlingen fortsatte, til jeg var klar og ikke ønsket mere
samtaler.
Første gang gikk det bra og jeg ble henvist til et annet sted. Andre gang klaget jeg på
avslaget og ble hørt. Jeg fikk en ny vurderingsrunde og tilbud om plass etterpå.
Jeg søkte meg inn til et behandlingstilbud som jeg følte meg motivert og klar for. Jeg
fikk avslag som var basert på at jeg hadde vært der for ca 5 år siden og at de mente
jeg ikke hadde hatt utbytte av tilbudet. Jeg klagde på vurderingen fra DPS (…). Da
fikk jeg positivt svar og ble innkalt til vurderingssamtaler og tilbudt plass basert på
dette. Jeg følte meg til slutt veldig godt behandlet, mottatt og hørt. Det ble en viktig og
verdifull erfaring.
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Hadde det ikke vært for lukket psykiatrisk avdeling, medisinsk avdeling, deler av
ansvarsgruppa, psykisk helse i bydelen, voldtektsmottaket legevakt og Modum bad og
privatpraktiserende psykolog - så hadde ikke jeg levd i dag. De hjalp meg å finne trua
og veien videre. Jeg går fortsatt i terapi, jeg blir sakte men sikkert bedre, jeg har
ekstremt mye å bearbeide og jeg får tid til det nå.
Motsatt erfaring- fått mer oppfølging og hjelp enn forventet.

3.2 System
3.2.1 Behandler sluttet
Flere informanter forteller behandlingen ble avsluttet fordi behandleren sluttet (se
kapittel 4.2). Noen ganger førte dette til direkte avslutning av behandlingen uten at pasienten
fikk tilbud om ny terapeut.
Møtte opp til avtalt time og fikk da beskjed om at behandler hadde flyttet.
Erfaringer med avslutning av behandling handler ofte om behandlere som skifter jobb/
slutter f.eks. ved DPS
"Jeg skal føde og du er utredet så god tur."
Andre ganger fikk pasienten tilbud om ny terapeut, men fikk ikke kontakt med denne. Stadig
skifte av behandler kan også i seg selv oppleves som en belastning fordi man stadig må
«begynne på nytt»:

Behandler sluttet, fikk tilbud om ny. Fortsatte der en stund, men dette fungerte dårlig.
Noen behandlere har avsluttet fordi de har sluttet, følte meg som kasteball, ikke noe
kontinuitet, eller progresjon, startet på nytt hver gang. Uforutsigbart.
Det er slitsomt og frustrerende å være pasient i dette systemet og helt klart en ekstra
belastning.
Også det å måtte skifte terapeuter ofte (de slutter, er studenter og har deg bare i 1-3
mnd., du får ny etter å ha mistet plass pga. at man har vanskelig for å møte i perioder
og søker derfor på nytt med ny henvisning, osv.) er ubeskrivelig slitsomt og håpløst.
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Å måtte starte med livshistorien sin på nytt gang på gang overfor nye fremmede
mennesker er en kjempebelastning og gjør at man til slutt ikke holder ut.

3.2.2 Manglende tilbud
I tillegg til at terapeuter sluttet, beskrev en del at behandlingen ble avsluttet fordi det
tilbudet de hadde fått ble avsluttet, for eksempel at et prosjekt ble avsluttet eller en avdeling
nedlagt eller omorganisert.
Spesialist Avdelingen ble nedlagt av Helse Nord.
Prosjekt ble avsluttet pga. midler og behandler sluttet.
Noen beskrev også at behandlingen ble avsluttet fordi eksisterende tilbud ikke passet
for deres diagnose eller tilstand, og det ikke fantes noe tilbud som passet.
DPS sa de manglet kompetanse på min diagnose.
Jeg passet ikke i de diagnoser som tilbudet var til, så klinikken sa at de ikke kunne
hjelpe likevel.
Jeg fikk avslag enten fordi målgruppen for behandling var en annen aldersgruppe
eller jeg ikke var syk nok. Jeg har isteden blitt en kasteball mellom ulike behandlinger
og det er brukt mye ressurser på meg som kunne vært brukt mye bedre om jeg hadde
fått den behandlingen som jeg trengte i utgangspunktet.
Noen informanter beskrev at det tilbudet de hadde fått i offentlig helsevesen var
kortvarig og lite effektivt. De hadde derfor valgt å kjøpe behandling privat. De beskrev å være
langt mer fornøyd med denne behandlingen, samtidig som de beskrev problemet med
kostnader og at dette ikke er en ordning som er tilgjengelig for alle:
Må bruke privat psykolog, og betale alt selv.
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Hvorfor skal det være så utrolig dyrt å gå til psykologspesialist? Jeg fikk ikke den
hjelpen jeg trengte i min kommune gjennom kommunale tjenester. For meg ble det
overfladisk og behandleren jobbet kun på overflaten. Heldigvis fikk jeg komme til en
utrolig dyktig behandler som er psykologspesialist og som tok meg med til bunnen og
fikk opp alle trollene og viste meg veien videre. Det som er utrolig trist er at
behandlingen er veldig dyr.

3.2.3 Rigiditet, feil behandling, lite effektiv behandling
Flere informanter beskrev et system og en behandling som de opplevde som rigid og
lite hensiktsmessig. Noen beskriver at det ble satt urimelige krav for behandlingen, at de ikke
fikk velge fritt mellom forsvarlige behandlingsalternativ, at ledelsen overprøvde både
behandler og pasient eller at det var mangel på informasjon og tilgang til medvirkning.
Andre forteller om behandling som var lite effektiv, feil diagnoser og dårlig tilpasning.
Flere nevner også at spesifikt at pakkeforløpene har gjort systemet mer rigid enn
tidligere.
Opplevde at det ble satt som krav for behandlingen at jeg måtte ta medisiner for å få
motta behandling.
DPS er et system som ikke er forenelig med brukermedvirkning. En psykolog kan
bestemme at du ikke trenger mer hjelp uten at du får mulighet til klage.
Hjelpen som ble tilbudt ville vært feil behandling i forhold til behov og diagnose.
Opplever generelt et altfor dårlig behandlingstilbud i psykiatrien. Mangel på
kompetanse og tid gjør at man ikke får den behandlingen man er i behov av. Ettervern
er også dårlig etter innleggelser.
Oppleves som ufattelig vanskelig å få riktig hjelp, må gjennom flere behandlinger som
ikke treffer, og det bidrar til ytterligere uhelse. Konsekvensen er i tillegg at man
bruker år på noe som kunne tatt mindre tid om behandlingen traff tidligere.
Fikk inntrykk av at det ikke hadde noen hensikt å søke seg inn igjen ved DPS etter at
pakkeforløp ble innført. Fikk beskjed om at alle som hadde startet behandling i 2018
eller tidligere, automatisk ville bli utskrevet innen september 2019. Det hjalp ikke at
man fortsatt hadde behov for hjelp.
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Pakkeforløp kan føre til at behandler ikke ser hele mennesket, eller ut over diagnosen
forløpet er knyttet til.

3.2.4 Manglende koordinering
Flere informanter forteller også om tilbud som er dårlig koordinert. Dette gir seg ulike
utslag, som at de blir henvist ulike steder uten å få hjelp, at det er dårlig kontakt med
pårørende, mangel på informasjon, behandlere som er uenige om hva som er nødvendig
behandling, manglende oppfølging av samtidig fysisk og psykisk sykdom, lange ventetider,
manglende ettervern osv. Felles for de ulike problemene er at pasientene faller mellom ulike
tilbud og ikke får god og koordinert hjelp når de har behov for dette.
Bror skjøt seg, sjokk, fordi han bodde i annen kommune ble jeg ikke hørt sett møtt, dvs.
de sa «men selvmordet skjedde ikke her». Ingen ivaretakelse, ingen respekt eller
omsorg. Ingen oppfølging.
Behandleren mente jeg trengte mer hjelp, sjefen som bestemmer på DPS sa nei.
Etter endt behandlingsopphold på 8 uker drar jeg hjem uten å ha et "sikkerhetsnett"
rundt meg. Jeg ventet ca. 1 år før jeg fikk behandlingsplass, i mange år før dette har
jeg strevd.
Blir ikke sett på som et helt menneske. Jeg blir stykket opp i diagnoser og tall, og
dyttet inn i et system som ikke fungerer.
Etter å ha fått henvisning fra fastlege ble jeg avvist av tre behandlere og DPS, før jeg
omsider fikk time hos en psykolog etter 8 måneder.
Jeg trodde grunnen til at jeg har fått så dårlig hjelp tidligere var at problemene mine
ikke ble forstått eller ansett som alvorlige nok. Nå vet jeg at man kan bli henvist til
«stol-leken» i psykiatrien også når man har vært utsatt for et opplagt traume og er i
selvmordsfare.
Det bør være en fast oppfølger som passer på at alle nødvendige undersøkelse og
prøver blir tatt. Det er fortvilende å se at det ikke finnes hjelp å få og sykdommen bare
utvikler seg negativt.

RAPPORT 05.11.2020 NASJONALT SENTER FOR ERFARINGSKOMPETANSE INNEN PSYKISK HELSE

12

3.3 Konsekvenser
3.3.1 Forverring
Konsekvensene av for tidlig avslutning blir av mange informanter beskrevet som dramatiske.
Flere beskrev selvskading, selvmordstanker, selvmordsforsøk og selvmord:
Håpløsheten ble komplett, og var nær ved å avslutte livet.
Selvmordsforsøk med varig nerveskader, stor belastning både for meg (PTSD) og
pårørende.
Selvmordsforsøk samme uke som utskriving fra døgnpost.
Selvskading, selvmordsforsøk og innom legevakt to ganger.

Overdose med 5 døgn koma. Selvskading.
Min bror tok livet sitt noen uker etter å ha blitt avvist.
Andre beskrev vold mot andre:
Utviklet rusproblematikk og høy voldsrisiko.
Jeg måtte ut av avdeling pga. plassmangel. Angrep en person fysisk etterpå.
Og andre igjen beskrev en generell forverring med forhøyet symptomtrykk, og for noen også
utvikling av nye symptomer.
Vektnedgang og alvorlig forverring av spiseforstyrrelse.
Behandlet for anoreksi, ved avslutning av behandling endte jeg opp med bulimi.
Jeg ble gradvis dårligere. Selvskadingen økte, jeg begynte å selvmedisinere meg,
misbrukte alkohol og andre rusmidler og ble mer og mer deprimert.
Jeg gikk inn i en periode med psykosenære episoder og ble uttalt suicidal.
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Økt rusavhengighet og tanker om selvmord.
Alvorlig psykose med tap av språk.
Rett tilbake til ukontrollert rusmiddelbruk. Flere overdoser.
3.3.2. Svingdør
En annen vanlig konsekvens av for tidlig avslutning, som beskrives av mange, er raske
re-henvisninger og svingsdørsproblematikk. Mange av informantene beskriver en kronisk
krisetilstand hvor de blir henvist, skrives ut før de er ferdigbehandlet, blir dårligere, rehenvises, igjen skrives ut for tidlig og så videre.
Flere beskriver også at når de er på sitt sykeste vurderes de som for syke til å ha nytte
av terapi. Dette kan sannsynligvis være en korrekt vurdering, men problemet de beskriver er
at når de blir noe bedre og kunne hatt kapasitet til å arbeide med de underliggende
problemene, skrives de ut igjen. Resultatet blir en repetert, kortvarig symptombehandling uten
at de får nødvendig hjelp til å arbeide med underliggende årsakene eller til å oppnå varig
bedring.
Behandleren mente jeg ikke trengte mer hjelp, men få måneder senere ble jeg mye
sykere enn jeg hadde vært.
Alle ganger behandling har blitt avslutta har jeg blitt tvangsinnlagt innen en måned,
stort sett pga. for høy risiko for suicid.
Ble innlagt altfor raskt igjen.
Ble mer suicidal. Har i perioder vært svingdørspasient på akuttavdelingen.

Nytt selvmordsforsøk og følte at jeg var tilbake til start.
Ble henvist igjen dagen etter.
Har blitt innlagt etter en stund. Har også et par selvmordsforsøk bak meg.
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Idet jeg hadde gått opp de kiloene, begynte psykologen å snakke om å avslutte
behandlingen. Det er ironisk, for som undervektig fikk jeg vite at samtaler måtte vente
til jeg var kognitivt mer til stede, og at jeg led av kognitiv svikt fordi jeg var så
undervektig. Når jeg ble normalvektig derimot, ble jeg skrevet ut. Som om vekta var
problemet?

3.3.3 Uførhet, svekket prognose
I tillegg til alvorlige symptomer og hyppige tilbakefall, beskriver mange informanter
at for tidlig avslutning fører til at de ikke får arbeidet med de underliggende problemene de
har, og at de ikke rekker å oppnå varig bedring før utskrivelse. På kort sikt kan dette som
nevnt føre til forverring og re-henvisning, men på lang sikt kan konsekvensene være dårligere
prognose, manglende mulighet for tilfriskning og at personen mister håpet og troen på at det
er mulig å få hjelp.
Hun ble sengeliggende. Alvorlig deprimert. Ute av stand til å gjøre noe. Orket ikke
lage mat/handle heller. Levde på potetgull og godteri istedenfor.
Pasient har gitt opp systemet.
Den positive framgangen stagnerte/forverring.
Andre beskriver at de konkrete følgene av utilstrekkelig behandling ble problemer med
å fortsette i utdanning/jobb, sosiale vansker og eventuelt varig uførhet.
Samboer ble avvist, har i ettertid mistet jobben og vært arbeidsledig siden det,
fungerer ikke sosialt, må forsørges av meg og moren.
Ble fort henvist tilbake, men det ødela for studieløpet mitt som jeg hadde et stort ønske
å kunne fortsette.
Konsekvensene er at en ikke er kommet seg tilbake i jobb som ønsket. Ingen jobber
med attføring.
Ble ufør etter en total kollaps. År tapt.
Til slutt ble jeg ufør pga. psykisk sykdom.
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3.3.4 Samspill sykdom og behandling
Et annet interessant funn som kom frem gjennom analysen, var det komplekse
samspillet mellom symptomer/sykdom og avslutning/avvisning.
For det første beskriver flere at de problemene de trengte hjelp for, som lav
selvfølelse, traumer, angst, depresjon og en opplevelse av å være lite verd, gjorde dem sårbare
for å la seg presse til for tidlig avslutning, nettopp fordi opplevelsen av at «andre trenger og
fortjener dette mer enn meg» stemte så bra med deres egen selvopplevelse.
Det kan vere vanskeleg å ytre at det ikkje er greit å avslutte når man er person som
ikkje klarer konfronterende oppførsel, eller som føle spesielt på det at ein tar opp
mykje plass. Då er det vanskeleg å sei nei, eg er ikkje klar for at dette skal vere over.
Det oppleves som negativt å skulle avslutte sin behandling fordi andre trenger det
mer, når man i utgangspunktet er det for å bli behandlet for
mindreverdighetskomplekser.
Hos en overlege under videreutdanning fikk jeg tilbud om "open-ended" behandling,
men kun hvis jeg gikk med på at samtalene våre ble tatt opp på bånd for å kunne
brukes som case i utdanning. Det hele ble så vanskelig å ta stilling til - er jeg bare
verdt nok til å få et godt behandlingstilbud dersom jeg kan gi en motytelse, liksom - at
jeg endte med å avbryte i stedet.
Videre beskriver flere at avvisningen de opplevde forsterket følelsene av å være uverdig og
håpløs, at de ikke hadde rett på hjelp, og at det ikke fantes mulighet for bedring.
Følte meg avvist, ikke viktig nok, enda mer deprimert.
Ved å ikke bli tatt på alvor forsterkes følelsen av å være mindre viktig, selvhat og
usikkerhet rundt sin egen virkelighets oppfattelse.
Føler at jeg ikke er verdt behandling. Det bekrefter følelser jeg sliter med i hverdagen,
at jeg ikke har mye verdi som menneske. At jeg er en belastning. Dette har en negativ
innvirkning på mitt selvbilde og forsterker min depresjon.
Mister troen på at hjelp finnes etter så mye avvisning.
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Andre igjen beskriver at stresset knyttet til det begrensede tilbudet gjør det
vanskeligere å utnytte det tilbudet man faktisk får på en god måte.
Tror jeg har vært veldig heldig, men opplever at en konstant «trussel» om å avslutte
hele tiden henger over. Det skaper en usikkerhet som for meg har gjort det ekstra
vanskelig å nyttiggjøre meg av behandlingen eller våge å si noe om hva jeg trenger.
Og føler veldig på at jeg må forte meg å få det bedre. Det virker veldig mot sin
hensikt.

3.4 Ikke møtt som individ

Mange av informantene forteller om at de på ulike måter har opplevd å ikke bli
respektert, tatt på alvor eller fått individuelt tilpasset behandling for de problemene de strever
med.

3.4.1 For syk, feil syk
Mange av informantene forteller at de ble avvist fordi de var for syke, eller syke på feil måte.
DPS som sier at de ikke har tilbud fordi jeg er for syk.
Behandler mente jeg ikke kunne samarbeides med når jeg var på tur å bli dårligere.
DPS sa de manglet kompetanse på min diagnose.
Jeg passet ikke i de diagnoser som tilbudet var til, så klinikken sa at de ikke kunne
hjelpe likevel.
Andre beskrev den vanskelige balansegangen mellom å være syk nok til å trenge behandling,
uten å gå over grensen og bli for syk til å ha nytte av behandling.
Det er veldig vanskelig å vite hvor alvorlig syk man må være for å få plass i
behandling. Er man for syk (typ suicidal/selvskader) kan du bli avvist inntil det
virkelig er fare for liv og helse. Er du "bare" deprimert eller i starten av en depressiv
episode, så får du ikke hjelp før det er blitt ille nok. Men hva er ille nok?
Senere blitt avvist fra polikliniske/kommunale tilbud fordi jeg enten var for frisk eller
for syk til tilbudene som var tilgjengelig.
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Og noen beskrev at fordommer knyttet til spesifikke diagnoser (for eksempel ustabil
personlighetsforstyrrelse) gjorde det vanskelig å få god hjelp.
Fordi behandlere har ment at de med min diagnose "ikke har godt av for mye hjelp"
(emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse).
Ble re-henvist, men avvist fordi de ikke aksepterer meg og mine symptomer. Jeg ble
forhåndsdømt.
Alle har også henvist til en av mine diagnoser som en avgjørende faktor for
utskrivelse/avslutning av behandling/avslag på nødvendig oppfølging. Diagnosen de
har henvist til er emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse.
3.4.2 Traumer
Svært mange av informantene forteller at de har opplevd ulike former for traumer og
belastende livshendelser, både i barndom/oppvekst og senere i livet. De fleste beskriver at de
opplever at det å få jobbet med traumene er avgjørende for å komme videre, samtidig som de
også beskriver at det er vanskelig å få anledning til å gjøre nettopp dette.
Behandlingen tok kun fatt i det mest akutte og gikk aldri i dybden, dermed avsluttet
ufullstendig.
Traumer som burde ha blitt behandlet påvirker fortsatt min hverdag.
Fikk økende angst fordi følelser som var undertrykket siden barndommen begynte å
komme til overflaten.
Mitt tilfelle gjelder anorexia nervos, som jeg har hatt i over 20 år. Fordi årsakene til
problemet aldri har blitt behandlet, til tross for at jeg i årevis har etterspurt det, er det
i hovedsak grunnen til at jeg fortsatt er syk. At kun symptomer behandles (redusere
undervekt) gjør meg ikke friskere, men jeg SER friskere ut.
Skulle ønske helsepersonell - kommune /stat var mer imøtekommende når det gjelder
traumeopplevelser som overgrepstraume fra barndommen. Det er krevende og sårbart
å tørre å snakke om dette. Og jeg vil jo gjerne snakke igjennom opplevelsen, skape en
ny forståelse, få verktøy og legge det bak meg.
Men snakke med behandlere om overgrepstraumer?? Nei det skal ikke snakkes om
fortidstraumer. Flere har uttalt til meg at det gir ingen hensikt å snakke om slike
traumer - og jeg kan jo bli re-traumatisert.
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Jeg sier da at jeg blir ofte re-traumatisert nettopp fordi jeg ikke får snakket om det
som skjedde. Jeg kjenner ikke til triggerne. Men da snakker jeg for døve ører. Jeg
ønsker å jobbe med meg og mine utfordringer, men mine behandlere (så langt 5 stk.)
ønsker å medisinere meg langt bort fra en meningsfull hverdag.

Synes det er for stort fokus på diagnoser. På grunn av min tidligere anoreksi får jeg
for eksempel ikke sjansen til å behandle traumer og angst ved DPS, selv om jeg nå er
normalvektig, noe de krevde av meg for at jeg kunne fortsette i poliklinisk behandling.

3.4.3 Kostnadseffektiv behandling
Et annet interessant tema som kom frem i analysen av de åpne svarene, var at flere
informanter fortalte at de var blitt avsluttet fordi behandlingen av dem ikke ble vurdert som
kostnadseffektiv. Dette ser ut til å særlig ramme langtidssyke samt personer som får innvilget
uføretrygd.
Mange av disse informantene forteller at de tidligere har blitt avvist for tidlig, for
utilstrekkelig terapi, har opplevd «svingdørsbehandling» med raske re-henvisninger og ikke
har fått arbeidet med traumer. Som en konsekvens av dette blir behandlingen langvarig – til
de får beskjed om at det ikke lenger er kostnadseffektivt å følge dem opp videre.
Generelt ser det ut til at mange opplever at hvis de ikke har opplevd bedring etter en
viss tid, er det vanskelig å få fortsette med behandling, selv om behandlingen oppleves
nødvendig for å klare å leve med vanskene og unngå forverring.

DPS mente at jeg ikke tilegnet meg behandling. Har fått mange avslag på DPS. DPS
mente at det var kommunens ansvar. Kommunen mener at jeg er kroniker og sier at
jeg ikke kan gå til behandling lenger.
Ble fortalt at mer hjelp ikke var «kostnadseffektiv», at hjelpens størrelse ikke sto i
forhold til nytteverdien. Ble avsluttet ved DPS og fortalt at fastlegen kunne følge meg
opp.
Jeg var ifølge behandler blitt så bra som jeg kunne bli.
Behandler avsluttet da hun fikk vite at jeg fikk innvilget uføretrygd og hun ikke så
framgang på meg.
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Har også opplevd å få avslag på re-henvisning til DPS døgn pga. at det ikke var noen
ny sykdom og da må jeg leve med det (tilbakevendende depresjon).
Jeg ble sendt ut og inn av BUP/DPS i 8 år før jeg til slutt fikk et brev som sa at jeg
ikke er "kostnadseffektiv" for dem.

4 Resultater fra flervalgsspørsmålene
4.1. Hvor mange har opplevd å bli avsluttet for tidlig?

Det første av flervalgsspørsmålene var hvor mange av informantene som hadde
opplevd å bli avsluttet for tidlig. Bare 8 % av informantene våre sa at de aldri hadde opplevd
dette. Resten (92 %) sa at de hadde opplevd å bli avsluttet for tidlig, det vil si før de selv var
klare for det, minst én gang (se figur 4.1).
Selv om vi i teksten til undersøkelsen understreket at vi ønsket svar både fra de som
hadde opplevd å bli avsluttet for tidlig og fra de som ikke hadde opplevd dette, er det
sannsynlig at denne undersøkelsen appellerer mer til de som har opplevd dette, og vi må regne
med at utvalget er skjevt. Det er dermed ikke sannsynlig at våre informanter er representative
for alle som mottar psykisk helsehjelp i Norge, eller at 92 % av de som mottar psykisk
helsehjelp blir avsluttet for tidlig.

Samtidig viser disse tallene, kombinert med svarene i de åpne spørsmålene, at dette er
et reelt problem, særlig for noen grupper som de langtidssyke og personer med mer
komplekse lidelser. Det er også bekymringsfullt at over 20 % sier de har blitt avsluttet for
tidlig mer enn fem ganger. Dette bekrefter at mange opplever svingsdørsbehandling med
raske utskrivninger, etterfulgt av re-henvisninger og nye for tidlige utskrivninger.

Har opplevd å bli avsluttet for tidlig
8

21

15
67

5 + ganger

4 - 5 ganger

1-3 ganger

Aldri

Figur 4.1. Prosentvis fordeling av hvor mange av informantene som har opplevd å bli
avsluttet for tidlig, en eller flere ganger.
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4.2 Hva var årsaken til denne avslutningen?
Det neste spørsmålet omhandlet hva som var årsaken til denne avslutningen. Siden flere
av informantene hadde blitt avsluttet flere ganger, kunne det være ulike grunner til de ulike
avslutningene. På dette spørsmålet var derfor flere svar tillatt. Det var dermed ikke
meningsfullt å oppgi en prosentvis fordeling mellom de ulike begrunnelsene, og resultatene er
derfor oppgitt i prosent av antall informanter (se figur 4.2).

Omfanget bestemt på forhånd

44

Beh. mente jeg ikke trengte mer beh.

40

Valgte å avslutte

32

Andre vente på plass

28

Beh. sluttet

27

Symptomer ikke akseptert

26

Beh. mente beh. ikke hjalp

22

0%

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Figur 4.2. Prosentvis oversikt over hvor mange av informantene som oppgir ulike årsaker til
at behandlingen har blitt avsluttet (flere svar mulig per informant).

4.2.1 Omfanget bestemt på forhånd
Den begrunnelsen som er mest vanlig forekommende, er at omfanget av behandlingen
er bestemt på forhånd. I underkant av halvparten av informantene våre, 44 %, har opplevd
dette en eller flere ganger. (For eksempler på beskrivelser, se analyse av de åpne svarene).
4.2.2. Behandler mente jeg ikke trengte mer behandling
Nesten like mange, 40 %, sier at behandler mente de ikke trengte mer behandling, selv
om de selv var uenige. Selv i et skjevt utvalg er dette en høy andel, gitt den satsningen på
brukermedvirkning som har vært de siste årene. Flere informanter beskriver også at
behandlingen ble avsluttet uten at dette ble diskutert med dem, og uten at de fikk uttale seg
om beslutningen.
Behandler mente det var på tide med endring uten samtale med meg.
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Behandleren avsluttet meg når jeg så vidt hadde rukket å bli stabil og var det i noen få
uker. Enda hun hadde sagt jeg ikke kunne få traumebehandling når jeg var så dårlig
og sa at når jeg ble litt bedre og hadde vært det noen uker så kunne vi begynne med
traumebehandlingen som jeg virkelig trengte. I stedet for avsluttet hun meg, og det tok
ikke så lang tid før jeg ble dårlig igjen.

4.2.3 Valgte å avslutte
Omtrent en tredjedel av informantene, 32 %, forteller at de selv avsluttet behandlingen
selv om de egentlig trengte og ønsket mer hjelp.
For noen handlet dette om at de følte seg presset til å avslutte og ikke klarte å si nei (se
3.3.4 for eksempler). Andre beskriver at hjelpen de fikk var så mangelfull og/eller respektløs
at de valgte å avslutte, og andre igjen beskriver at det ble stilt spesifikke krav (som for
eksempel at de måtte ta medisiner eller delta i familiesamtaler) for at de skulle kunne fortette
behandlingen. Hvis de ikke kunne tilfredsstille disse kravene, så de seg nødt til å avslutte.
Fikk tilbud om behandling, men denne behandleren var så dømmende overfor meg at
jeg måtte slutte.
Min erfaring er at det ved noen behandlingssteder settes «krav» til meg som pasient
om å ta medisiner, gjennomføre pårørendesamtaler og andre tiltak mot min vilje - for
å få motta behandling. Dette til tross for at man har gode grunner til å ikke ønske
dette, som f.eks. at man ikke opplever virkning av medisinene, har et vanskelig forhold
til sine pårørende osv. Man blir som pasient satt i en situasjon hvor man må godta
tiltak man selv ikke ønsker, for å motta behandlingen man trenger. Fordi kravene
stilles på denne måten blir også tiltakene ansett for å være frivillige, og blir en form
for «usynlig tvang». Når man avslutter fordi man ikke ønsker disse tiltakene, blir det
registrert som at pasienten selv ønsker å avslutte, selv om man egentlig ønsket en
annen type behandling.

4.2.3 Andre ventet på plass
28 % av informantene sier at de ble avsluttet fordi andre trengte plassen. Noen
beskriver at dette handlet om for tidlig utskrivning fra døgnavdeling fordi det kom inn andre
som var sykere. Andre blir utskrevet fra poliklinikk eller kommunale psykiske helsetjenester
pga. kapasitetsproblemer hos behandler, mens andre igjen har opplevd å bli presset til selv å
avslutte/si at de ikke trengte mer hjelp, for å gi plass til andre (se 3.3.4 for eksempler på dette
siste).

4.2.4 Behandler sluttet.
27 % beskriver at behandlingen ble avsluttet fordi behandleren sluttet. Flere av
informantene i de åpne spørsmålene sier at de ikke fikk tilbud om ny behandler etter at den de
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hadde sluttet, og at behandlingen da ble avsluttet. Andre fikk tilbud om ny behandler men fikk
ikke god nok kontakt med denne, slik at det førte til en avslutning. (For eksempler, se 3.2.1.).

4.2.5 Symptomer ikke akseptert
I overkant av en fjerdedel av informantene, 26%, sier at de ble avsluttet fordi
symptomene deres ikke ble akseptert. I de åpne spørsmålene utdypes dette. Noen beskriver at
behandlingen ble avsluttet fordi de selvskadet eller hadde selvmordsforsøk. Andre forteller
om at det ikke var rom for å snakke om traumer eller at terapeuten reagerte på traumene de
fortalte om.
Flere beskriver at symptomene deres, som angst eller depresjon, gjør det vanskelig å
komme til timene, eller å gjennomføre videosamtaler (under pandemien i 2020), og at de
derfor ble avsluttet.
Ved to anledninger har jeg blitt skrevet ut fordi jeg prøvde å begå selvmord inne på
post, som en straff for negativ oppførsel og misbruk av sykehusets ressurser.
Korona endret behandlingstilbudet - ble tilbudt videosamtaler når noe av
problematikken gjaldt sosial angst ved telefonsamtaler.
Opplevde også at behandling ble avsluttet og mistet behandlingsplass da jeg i en
periode ikke klarte å komme til behandling (klarte ikke komme til behandling nettopp
på grunn av min sykdom!). Dette skjedde 2 ganger.
Avsluttet fordi det ikke var alltid jeg dro på timer - sosial angst, taklet ikke venterom.

4.2.6 Behandler mente behandlingen ikke hjalp.
22 % oppgir at behandlingen ikke hjalp, selv om pasienten selv ikke var enig i denne
vurderingen. Ut fra svarene i de åpne spørsmålene ser det ut til at dette ofte handler om
personer som er langvarige syke, og hvor behandlingen i stor grad handler om å lindre smerte
og å opprettholde funksjonsnivået. Selv om også disse personene kan oppnå bedring på lang
sikt, er flere uføre. Det kan ikke forventes at alle blir helt bra i løpet av kort tid og/eller
kommer raskt tilbake i arbeid. I slike situasjoner kan det se ut som om flere behandlere mener
at behandlingen «ikke hjelper», selv om pasientene selv mener den er nødvendig for å lindre
smerte og oppnå bedring på sikt.
Selv om behandler mener behandlingen ikke funker mer, så er det en måte å holde hode
over vann på. Uten kontinuerlig trygghet er det mye lettere at det går dårlig, og da står
man plutselig uten noen form for hjelp når man sårt trenger det.
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Som "kroniker" er det vanskelig å oppleve at folk som overhodet ikke kjenner meg
vurderer meg som å ikke ha behov for spesialisthelsetjenester. Jeg blir henvist til
oppfølging hos fastlege, som jeg ikke opplever som faglig sterk nok med hensyn til
medisiner.
Sterk forverring av psykiske helseplager. Faller mellom alle stolene. Gis opp av systemet
til tross for store hjelpebehov.

4.3 Hva ble konsekvensene av avslutningen?
Neste spørsmål omhandlet hva informantene opplevde ble konsekvensene av de, eller
den, for tidlige avslutningene/avslutningen. Som nevnt har flere av informantene opplevd
flere avslutninger, og det kan ha vært ulike konsekvenser de ulike gangene. Det var derfor
mulig med flere svar på dette spørsmålet, og svarene er oppgitt som prosentandel av antall
informanter, ikke antall svar (se figur 4.3).
Bare 1 % (4 personer), mente at det ikke hadde hatt noen konsekvenser for dem selv eller
deres pårørende at behandlingen ble avsluttet for tidlig. 9 % oppgir at for tidlig avslutning gav
små negative konsekvenser.
59 %, nesten to tredjedeler, sier at avslutningen gav flere negative konsekvenser, og 36
% sier at avslutningen gav alvorlige og farlige konsekvenser (se 3.3. for eksempler).
I tillegg sier 44 % at de måtte re-henvises på nytt kort tid (se 3.3.2 for eksempler).

Hva ble konsekvensene av avslutningen?
Ingen negative konsekvenser 1
Små negative konsekvenser

9

Måtte henvises på nytt

44

Flere negative konsekvenser

59

Alvorlige og farlige konsekvenser

36
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80 %

90 % 100 %

Har opplevd dette

Figur 4.3. Prosentvis oversikt over hvor mange av informantene som oppgir ulike
konsekvenser av at behandlingen har blitt avsluttet for tidlig (flere svar mulig per informant).
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4.4 Hvor mange har opplevd å få avslag på søknad om behandling og/eller
oppfølging?
I tillegg til å spørre om hvor mange som hadde opplevd å bli avsluttet for tidlig, spurte vi
også om hvor mange som hadde opplevd å avslag på henvisning til behandling i
spesialisthelsetjenesten, eller avslag på søknad om oppfølging i kommunale helse
omsorgstjenester som de selv mener de hadde behov for.
Av våre informanter er det langt færre som har opplevd avslag på nødvendige tjenester
enn som har opplevd for tidlige avslutninger (se figur 4.4.). 33 % sier at de aldri har opplevd
dette. Omtrent halvparten, 49%, har opplevd dette 1-3 ganger. 11 % har opplevd dette 4-5
ganger, mens 7 % har opplevd det flere enn 5 ganger.
Også her er tallene selvsagt usikre og sannsynligvis påvirket av skjevt utvalg, men for
våre informanter ser det ut til at dette er et noe mindre problem enn for tidlige avslutninger.
Det gir likevel grunn til bekymring at nesten en femtedel, 18 %, sier de har opplevd
avslag flere enn fire ganger. Fra de åpne svarene ser det igjen ut som dette særlig rammer
personer med langvarige og komplekse lidelser, inkludert personer som har opplevd traumer
og/eller har blitt uføre som resultat av problemene sine.

Opplevd avslag på henvisning
7
11

33

49

Aldri

1-3 ganger

4-5 ganger

5 + ganger

Figur 4.4. Prosentvis fordeling av hvor mange av informantene som har opplevd å bli avslag
på søknad om behandling/oppfølging, en eller flere ganger.
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4.5 Hva ble konsekvensene av dette avslaget?
Det var omtrent like mange som sier dette hadde ingen (1 %) eller små negative (10 %)
konsekvenser å få avslag på søknad om behandling/oppfølging som det var som sa at det
hadde ingen/små negative konsekvenser å bli avsluttet for tidlig (se figur 4.5).
Det er litt flere (66 % versus 59 %) som sier det har flere negative konsekvenser å få
avslag, men litt færre (28 % versus 36 %) som sier det har flere og alvorlige konsekvenser.
Forskjellene her imidlertid ikke så store.
Det er noen færre (33 % versus 44 %) som sier at de måtte re-henvises, noe som er
naturlig siden de jo allerede har fått avslag og det da kan føles lite hensiktsmessig å søke igjen
umiddelbart.
Også på dette spørsmålet var det mulig å krysse av på flere svaralternativ, og resultatene
er beregnet ut fra antall informanter, ikke antall svar.

Hva ble konsekvensen av avslag på henvisning?
Ingen negative konsekvenser 1
Små negative konsekvenser

10

Måtte rehenvises

32

Flere negative konsekvenser

66

Alvorlige og farlige konsekvenser

28
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Figur 4.5. Prosentvis oversikt over hvor mange av informantene som oppgir ulike
konsekvenser av at behandlingen har blitt avsluttet for tidlig (flere svar mulig per informant).
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5. Oppsummering og diskusjon
5.1 Mange får ikke den hjelpen de har behov for.

Selv om tallene er usikre og ikke kan generaliseres på grunn av metodiske svakheter,
viser denne undersøkelsen at mange av informantene har opplevd å ikke få den hjelpen de
trenger og ønsker. Noen får avslag på søknad om behandling, flere opplever å bli avsluttet for
tidlig.
Denne mangelen på hjelp har konsekvenser. For det første forteller flere informanter
om alvorlig forverring av symptomer som rusmisbruk, psykose, vold, selvskading,
selvmordsforsøk, selvmord og annet. Regjeringen har høsten 2020 lansert en nullvisjon mot
selvmord. Hvis dette skal lykkes, må en av forutsetningene være at pasienter som selv ønsker
det får god og virksom behandling til de har oppnådd en reell bedring, ikke bare kortvarig
symptomlettelse.
Videre forteller flere at mangelen på hjelp fører til at plagene blir kroniske, at de blir
«svingdørspasienter» med stadige kortvarige behandlingsløp, utskrivninger og rehenvisninger. Flere forteller at konsekvensene av dette på sikt blir at de faller ut av skole og
arbeidsliv og eventuelt ender opp som uføre.
I tillegg til de alvorlige belastninger dette medfører for enkeltpersoner og deres
pårørende, er dette også kostbare tiltak for samfunnet. Både stadige re-henvisninger, nye
kriser som må behandles akutt og økt bruk av trygdeytelser koster samfunnet store summer.
Det er dermed naturlig å tenke at det ville vært mer hensiktsmessig å bruke mer penger på god
behandling, fremfor at så mange blir værende syke over lang tid uten nødvendig oppfølging
og behandling.

5.2 Standardisert behandling

Den viktigste årsaken som oppgis til at behandlingen blir avsluttet for tidlig, er at
lengden på behandlingen er bestemt på forhånd. Mange forteller at de i første time, eller før
behandlingen i det hele tatt er påbegynt, får beskjed om at de har fått tildelt et visst antall
konsultasjoner. For noen fører dette til at de gir opp fra starten av. De vet at de ikke kan få
tillit og arbeide med for eksempel traumer på så kort tid, og dermed ser de liten hensikt med
behandlingen.
Behandling skal ta utgangspunkt i pasientens problemer, og det vil i de fleste tilfeller
være vanskelig å forutsi når en pasient har oppnådd god nok bedring til at det er forsvarlig å
avslutte behandlingen. Hensikten med behandling er videre å gjøre pasienten friskere eller i
bedre stand til å leve med de plagene han/hun har. Det er derfor nødvendig å samarbeide med
pasienten underveis og avslutte behandlingen når dette er forsvarlig ut fra pasientens
situasjon, ikke når en viss mengde behandling er gitt.
Flere informanter forteller også om at selve behandlingen er skjematisk, standardisert
og lite tilpasset deres problemer. De forteller også om systemer som oppleves rigide og lite
helhetlige, og om lite fleksibilitet og individuell tilpasning.
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Heldigvis finnes det unntak. Et mindretall av informantene forteller at de har fått god,
tilpasset og fleksibel hjelp, over tid. De samme informantene forteller også om god bedring og
høyere livskvalitet. Dette indikerer at god behandling kan ha effekt, også på mer komplekse
tilstander, hvis den gjennomføres på en hensiktsmessig måte.

5.3 Behandlingen er ikke nødvendigvis tilpasset problemene

Omtrent en fjerdedel av informantene (26 %) forteller at behandlingen ble avsluttet
fordi symptomene deres enten ikke ble akseptert, eller fordi de på grunn av sykdom ikke
klarte å følge opp behandlingen.
Isolert sett kan det være gode grunner til å avslutte behandlingen i noen slike tilfeller.
Denne undersøkelsen viser tydelig hvor stort knapphet det er på tilgjengelig behandling, og
det er dermed naturlig at en behandler velger å ikke prioritere fortsatt behandling av en
pasient som unnlater å møte til timer, selv om grunnen til dette nettopp er den angst- eller
depresjonstilstanden pasienten er henvist for.
Når det gjelder personer med ustabil personlighetsforstyrrelse, vil mange behandlere
være skeptiske til at disse skal være innlagt utover akutte kriser fordi det kan føre til
forverring. Selv om det er noen studier som støtter denne oppfatningen, er det også andre
studier som viser det motsatte, at innleggelser har god effekt for pasienter med denne type
vansker (Fowler et al. 2018). Men, det vil selvsagt være individuelle variasjoner, og det kan
tenkes situasjoner hvor man ser at innleggelse ikke er hensiktsmessig for denne situasjonen,
på dette tidspunktet.
Isolert sett kan dermed behandlerens avgjørelse om å avslutte en behandling som ikke
har effekt, eller som har negativ effekt, virke rimelig. Problemet er imidlertid at selv om en
bestemt type behandling ikke har effekt (for eksempel fordi pasienten ikke klarer å møte til
timer eller reagerer negativt på innleggelse), betyr ikke det at pasienten ikke har behov for
behandling. Det forsvarlige i slike situasjoner er dermed ikke nødvendigvis å avslutte, men
bytte behandlingsform, eller henvise til en annen behandlingsform, for eksempel ambulant
oppfølging eller noe annet som kan være hensiktsmessig i den aktuelle situasjonen.
Dette krever imidlertid at slike tilbud er tilgengelige og at behandler har kunnskap om
at de finnes.

5.3 Hvem er det som blir avsluttet for tidlig?

De åpne svarene gir tydelige signaler om at det ikke er tilfeldig hvem som får
mangelfull behandling og oppfølging. Dette ser særlig ut til ramme personer som har
langvarige og komplekse lidelser, de som ikke blir raskt friske av standardisert behandling
men trenger behandling over lang tid.
Svært mange av informantene forteller at det er vanskelig å få mulighet til å arbeide
systematisk med traumer. Mange forteller at det at de ikke får traumebehandling, fører til
stadige tilbakefall fordi årsakene til problemene ikke er løst.
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Omtrent en femtedel av informantene (22 %) sier at behandleren ikke mente at
behandlingen hjalp, selv om de selv mente den var helt nødvendig. Det er interessant, fordi
det gjør det naturlig å stille spørsmålet om hva det vil si at noe «hjelper». For å svare på dette,
må vi for det første skille mellom bedring og effekt av behandling.
Det er mulig å tenke seg en pasient som blir litt bedre etter å ha mottatt behandling,
men hvor samme pasient kunne ha blitt enda bedre uten behandling. Behandlingen har
dermed hatt en negativ effekt, selv om pasienten har blitt bedre.
Motsatt kan vi også tenke oss en pasient som blir dårligere mens behandlingen pågår,
men som uten behandling ville ha hatt en raskere og/eller mer alvorlig forverring uten
behandling. I dette tilfellet har dermed behandlingen hatt effekt, selv om pasienten blir
dårligere. Slike vurderinger er imidlertid vanskelige å gjøre i praksis, også fordi vi som regel
ikke kan vite ha som ville ha skjedd hvis vi hadde valgt annerledes. Det er likevel viktig å
tenke over dette, særlig når vi arbeider med pasienter med langvarige plager hvor vi kanskje
ikke alltid kan forvente så stor bedring, men hvor det kanskje er viktigere å unngå forverring.
Og dette bringer oss igjen tilbake til spørsmålet om hva som er «nødvendige helse- og
omsorgstjenester» slik rettigheten er formulert i pasient- og brukerrettighetsloven. Flere av
våre informanter sier at de ble avsluttet når de ble uføre, eller når det ble vurdert at det ikke
lenger var kostnadseffektivt å gi videre hjelp. Men hjelp handler ikke bare om helbredelse,
men også om lindring og om å unngå eller forsinke forverring og funksjonstap.
Det er kommet flere signaler de siste årene om at tilbudet til pasienter med alvorlige
og sammensatte lidelser er blitt dårligere, og informantene i denne undersøkelsen
underbygger denne bekymringen. Samtidig trengs det mer sikker kunnskap basert på grundig
forskning.

6. Anbefalinger
Som nevnt innledningsvis er dette en uformell undersøkelse, og resultatene må derfor
vurderes som usikre. Svarene fra informantene gir likevel relevant og viktig informasjon som
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse mener bør følges opp videre:
•

Det trengs mer kunnskap om omfanget av for mangelfullt helsetilbud innen psykisk
helse og hvilke pasientgrupper som særlig rammes av dette.

•

Det trengs mer kunnskap om de menneskelige og økonomiske konsekvensene av
mangelfullt helsetilbud.

•

I påvente av mer sikker kunnskap, er det viktig at helsepersonell er særlig
oppmerksomme på de alvorlige skadevirkningene mangelfull helsehjelp kan ha.

•

Det er også viktig at både helsepersonell og ledere er klar over pasienters rett til å få
både helbredende (hvis mulig) og lindrende helsehjelp, og at denne retten skal gis på
en verdig måte.
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•

Det trengs mer fleksible systemer som kan gi helhetlig hjelp tilpasset den individuelle
pasientens behov og problemer.

•

Behandling skal avsluttes når dette er forsvarlig ut fra pasientens helsetilstand, ikke
når man har gitt en viss mengde behandling (for eksempel gjennomført et bestemt
antall konsultasjoner bestemt på forhånd).

•

Pasienter bør ikke få behandlingen avsluttet mot sin vilje fordi de viser symptomer på
den sykdom de ble henvist for å få behandlet. Hvis den valgte behandlingen ikke
fungerer, må man i samarbeid med pasienten finne en mer egnet type behandling.
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8. Vedlegg, tabeller.
8.1 Hvem var informantene?
239 hadde pasienterfaring
28 hadde pårørendeerfaring
30 hadde kombinert erfaring
Totalt 297

Kommunale Spesialisthelsetjeneste, Spesialisthelsetjeneste, Tverrfaglig
psykiske
spesialisert
avdeling, innleggelse
poliklinikk, ambulant
helsetjenester
rusbehandling
team, andre samtaler.
(TSB)
Pasient

146

154

179

13

Pårørende

17

17

17

4

Sum

163

171

196

17

%
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8.2 Har du opplevd at behandlingen du fikk ble avsluttet for tidlig?

Aldri
1-3
4-5
5+

Pasienter
19
167
39
44

Pårørende
4
31
6
17

Sum
23
198
45
61

% informanter
7
61
14
19

Har opplevd å bli avsluttet for tidlig
8

21

15

67

5 + ganger

4 - 5 ganger

1-3 ganger

Aldri
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8.3 Hvis du har opplevd at behandlingen/oppfølgingen du fikk ble avsluttet for
tidlig, hva var årsaken til dette? (Flere svar mulig)
Pasienter Pårørende Sum

%
informantene

Omfanget var bestemt på
forhånd

112

19

131

44

Behandleren skulle slutte

74

7

81

27

Andre ventet på plass

69

13

82

28

Symptomer som ikke ble
akseptert

60

16

76

26

Behandleren mente jeg ikke
trengte mer behandling

95

25

120

40

Behandleren mente
behandlingen ikke hjalp

57

9

66

22

Jeg valgte å avslutte, selv om
jeg trengte hjelp

82

14

96

32

Omfanget bestemt på forhånd

44

Beh. mente jeg ikke trengte mer beh.

40

Valgte å avslutte

32

Andre vente på plass

28

Beh. sluttet

27

Symptomer ikke akseptert

26

Beh. mente beh. Ikke hjalp

22

0%
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8.4 Hvis du har opplevd at behandlingen/oppfølgingen du fikk ble avsluttet av
helsepersonell for tidlig, hva ble konsekvensen av dette?
Pasienter Pårørende Sum

% opplevd

Ingen negative konsekvenser

3

1

4

1

Små negative konsekvenser

26

1

27

9

Måtte henvises på nytt

116

16

132

44

Flere negative konsekvenser

147

27

174

59

Alvorlige og farlige
konsekvenser

87

20

107

36

Aldri opplevd dette

15

1

16

5

Ingen negative konsekvenser 1

Små negative konsekvenser

9

Måtte henvises på nytt

44

Flere negative konsekvenser

59

Alvorlige og farlige konsekvenser

36
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8.5 Har du eller din pårørende opplevd å bli henvist til behandling, eller søke om
kommunale tjenester som du hadde stort behov for, og få avslag?
Pasienter Pårørende Sum

Prosent

Aldri

91

17

108

33

1-3 ganger

132

28

160

49

4-5 ganger

29

6

35

11

5+

17

7

24

7

Opplevd avslag på henvisning
7
11

33

49

Aldri

1-3 ganger

4-5 ganger

5 + ganger
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8.6 Hvis du eller din pårørende har opplevd avslag på behandling/oppfølging, hva ble
konsekvensen av dette?
Pasienter Pårørende Sum

%
opplevd

Ingen negative konsekvenser

3

0

3

1

Små negative konsekvenser

17

4

21

10

Måtte rehenvises

57

13

70

32

Flere negative konsekvenser

121

24

145

66

Alvorlige og farlige konsekvenser

50

11

61

28

Aldri opplevd dette

66

11

77

Hva ble konsekvensen av avslag på henvisning?
Ingen negative konsekvenser 1

Små negative konsekvenser

10

Måtte rehenvises

32

Flere negative konsekvenser

66

Alvorlige og farlige konsekvenser

28
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