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Hovedlinjene i regjeringspolitikk: 
  

•  Økt innflytelse til brukerne 
•  Mer åpenhet om psykisk helse 
•  Mer forebygging – "tidligere inn" 
•  Psykisk helse inn i andre sektorer 
•  Mer åpne og utadrettede arbeidsformer 
•  Økt vekt på lokale arenaer og samhandling 
•  Fra ideologi til kunnskap  

– redusere ikke faglig begrunnet variasjon  
•  Bedre sammenheng mellom psyk-, soma-  

og rustjenester 
•  Mindre bruk av tvang 
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 Regjeringens Helsepolitikk: 
 
6 Stortingsmeldinger: 
- Folkehelse (2015) 
- Primærhelsemelding (2015) 
- Legemiddelmelding (2015) 
- Nasjonal helse og sykehusplan (2015) 
- Opptrappingsplan for rusfeltet (2016) 
- Prioritering i helsetjenesten (2016) 
 
Ø Strategi for psykisk helse (2017) 

 
Ø Opptrappingsplan for barn og unges psykiske 

helse (201?) 
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 Strategi for psykisk helse 
•  Bakgrunn 
•  Hva vil regjeringen med denne strategien? 

- 42 regjeringen vil-punkter "sørge for"/"vurdere" … 
 

•  Grunnlag for å skrive en strategi 
- Politiske føringer 
- Anbefalinger fra WHO og EU, internasjonale trender 
- Signaler fra brukerorg, kommuner, tjenestene, Hdir 
- Innspillsmøter og skriftlige innspill 
- Analyse og dokumentasjon 
 

•  Grunnlag for en opptrappingsplan for barn og unges 
psykiske helse  
 

•  Hvordan gjennomføre strategien 
- Hvem og hvordan? 
- handlingsrom 
- Styre eller motivere? 
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Strategi psykisk helse 

•  Likeverdig del av 
folkehelsearbeidet 
 

•  Inkludering, tilhørighet og 
deltakelse for alle 
 

•  Pasientens helsetjeneste 
 

•  Styrket kunnskap, 
kvalitet, forskning og 
innovasjon -  folkehelse-
arbeidet og i tjenestene 
 

•  Barn og unges psykiske 
helse 
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Strategi psykisk helse – barn og 
unge (I) 

•  Bedre kunnskapsgrunnlag om helse, livskvalitet, 
levekår og helsetjenestetilbud til barn og unge 
- nasjonale kvalitetsregistre 

•  Nasjonalt program for folkehelsearbeid i alle 
kommuner - kompetanse og veiledning 
 

•  Innføre livsmestring og folkehelse som ett av tre 
tverrfaglige tema i læreplanverket for Kunnskapsløftet.  

  
•  Flere skal gjennomføre vg. opplæring 
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Strategi psykisk helse – barn og 
unge (II) 

•  Tilgjengelige og koordinerte tjenester til barn, unge og 
familier 

•  Vurdere formålet til helsestasjons- og skole-
helsetjenesten ift behandling og oppfølging   
 

•  Vurdere plikt for kommunen til å utpeke en instans 
som skal ha koordineringsansvar for hjelpetjenester til 
barn og unge 
- Samordning av individuelle planer/koordinatorer i 
ulike sektorer  

 
•  Sørge for at BUP har oppdatert faglig kompetanse om 

utredning, behandling, oppfølging og samhandling 
 
•  Videreutvikle digitale tjenester til barn og unge 
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Strategi psykisk helse – barn og 
unge (III) 

•  Tydeligere forventninger til BUP og DPS 
 

•  Forebygge kriser og akuttinnleggelser 
- systematisk samarbeid brukere – kommuner – bup 
 

•  Implementere og evaluere pakkeforløp for utredning og 
behandling ved psykiske lidelser for barn og unge 
 

•  Indikatorer som skal følges opp lokalt og på alle 
ledernivåer   
- kvalitetsutvikling og faglig ledelse 
 

•  Videreføre satsing på bedre helsetjenester til barn og 
unge i barnevernet.  

 
•  Legge til rette for rutiner/systemer for å benytte 

brukererfaringer og brukerinvolvering av barn og unge 
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Fra strategi til handlingsplan 

•  Strategien sier mye om hva regjeringen vil, men 
hvordan få det til?  
- tydeligere mål/mer konkrete tiltak/ tydeligere     
  prioriteringer 
- rammebetingelser 
 

•  Prosess 
- tid 
- innspill og dialog – kommuner, brukere, bup… 
 

•  Strategien 
- førende, men ikke forankret i Stortinget 
- rom for å tenke nytt og bedre 
 

•  Budsjettsak i Stortinget 
- forpliktende 



10 

Noen spørsmål 

•  Prioriteringer 
"Lykkes vi med folkehelsearbeidet kan vi halvere antall 
henviste barn og unge til spesialist…" 

   Camilla Stoltenberg , feb. 2017 (sec.mem.) 
- kommunale tjenester 
 

•  Hva får vi igjen for å investere mer i kommunale tjenester? 
 

•  Hva får vi igjen for å investere mer i BUP? 
 

•  Hva kan vi gjøre uten nye midler?  
 

•  Hva er viktige utviklingstrekk som bør styrkes/legges til rette 
for?  
 

•  Hvor er det særlig viktig å tydeliggjøre forventningene til BUP? 
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 Flere spørsmål – myter og realiteter 

•  Hvordan legge til rette for å styrke faglig ledelse 
- utøves det god faglig ledelse i BUP? 
- har dere rammebetingelser for god faglig ledelse?  
- hva med styringssignalene fra HOD og RHF? 
 

•  Hvordan redusere variasjon i tilbudet som ikke er 
faglig begrunnet 
 

•  Hva er god ressursbruk? – hva er god produktivitet? 
 

•  Mer lydhørhet og brukerinnflytelse: 
- hvorfor ble Ida møtt med tvang når hun ba om 
hjelp? (Tilsynsrapport Htil 2016) 
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Og enda et par spørsmål: 

•  Er ny kunnskap lett tilgjengelig? 
- har dere rutiner/systemer for å ta i bruk? 
 

•  Er tjenesten/kompetansen optimalt organisert ut 
fra bruker- og fagperspektiv? 
 

•  Får vi til effektiv/brukervennlig samhandling? 
 

•  Oppleves det å være prioriteringskonflikter i 
tjenesten? 
 

•  Hvordan kan sentrale myndigheter legge til rette 
for en god tjeneste?  
- Hva trenger dere av oss? 
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