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‹#› Helse- og omsorgsdepartementetProp. 1 S  (2015-2016)

Statsbudsjettet 2016

• Redusere unødvendig og ikke-medisinsk 
begrunnet venting for pasientene 

• Øke tilgjengelighet og kapasitet, samt styrke 
kvaliteten i helse- og omsorgssektoren 

• Prioritere psykisk helse- og rusfeltet  
- opptrappingsplan rus  
- BUP og DPS – lokalbaserte tjenester  
- ambulante tjenester/døgnberedskap v/DPS 
- Brukerinnflytelse 

• Målene er uendret, men økt bruk av private
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‹#› Helse- og omsorgsdepartementet

Sentrale føringer

• St.melding om folkehelse 
• St.melding om primærhelsetjeneste 
• St.melding om nasjonal helse og 

sykehusplan 
• Opptrappingsplan rus 
• Ungdomshelsestrategi 
• Prøveordning kommunale DPS 
• Fritt behandlingsvalg 
• Statsbudsjettet



‹#› Helse- og omsorgsdepartementetProp. 1 S  (2015-2016)

Forsterket innsats innen psykisk helse og 
rus

• Ny opptrappingsplan for rusfeltet  
- ramme 2,4 mrd 2016-2020 
- 400 mill frie inntekter 2016 til kommunene 

• Helsestasjoner og skolehelsetjeneste 200 mill (frie)  
• 45 mill. økning til rekruttering av psykologer i 

kommunene – Fast tilskudd til lovkrav kommer. 
• 30 mill ACT/FACT + MO-sentre 
• Permanent etablering av Narkotikaprogram med 

domstolskontroll. Flere departementer: 80 mill. kroner 
til en tverrdepartemental satsing i 2016,  

• I tillegg kommer veksten i tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling, som sikres gjennom prioriteringsregelen 
for RHF. 
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‹#› Helse- og omsorgsdepartementet

Områder med særlig 
oppmerksomhet

• Barn i bv med psykiske problemer 
• Bedre sammenheng psyk – rus - soma 
• Redusere bruk av tvang og etablere 

medikamentfrie tilbud 
• Økt kompetanse i ambulant arbeid  
• Fritt behandlingsvalg 
• Pakkeforløp i psykisk helsevern 
• Akutt døgnberedskap i DPS 
• Økt brukerinnflytelse



‹#› Helse- og omsorgsdepartementet

Finansiering – oppdrag Hdir 2015

• Gjennomgang av finansieringsordningene i 
spesialisthelsetjenesten, herunder knyttet til ambulante 
tjenester, digital samhandling, aktuelle samarbeidsløsninger 
med kommunehelsetjenesten, og andre relevante 
tjenesteområder. Siktemålet for gjennomgangen vil være å 
identifisere mulige utviklingsbehov. Fristen for oppdraget er 1. 
mai 2015. 

!
• Utrede og planlegge en mulig utvidelse av ISF-ordningen med 

poliklinisk psykisk helsevern og TSB fra 1.1.2017.  
Oppdraget inkluderer et utredningsarbeid med frist medio mai 
2015 vedr. rapporteringskrav og en vurdering av hvilken 
innretning det aktivitetsbaserte tilskuddet bør ha for å 
understøtte aktivitet som er faglig riktig.


