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Ledelse

Ledelse:

“Gjøre de riktige tingene”

Administrasjon:

“Gjøre tingene riktig”
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Litt om 

• Avgrensing

• Nettverksperspektivet - i organisering

• Medisinsk perspektiv

• Brukerperspektivet
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Nettverksperspektivet i psykisk 

helsearbeid

• I klinisk arbeid

– Beskrive

– Forstå 

– Arbeide med

Psykiske problemer der de erfares

• I organisering

- i planleggingsprosesser

- i utforming av tjenestetilbudet
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Behandlingskjeden

• Førstelinjen: Primærhelsetjenesten

• Andrelinjen: Distriktspsykiatriske sentra 

Privatpraktiserende spesialister            

• Tredjelinjen: Psykiatriske sykehus      

Psykiatriske avdelinger i sentral-

og regionsykehus
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Behandlingskjedebegrepet

• Forutsetter avgrensbare tilstander

• Uklare ansvarsforhold

• Hierarkisk kompetanse

• Manglende kunnskapsutvikling

• Manglende kontinuitet
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Behandlingsnettverk

• Samtidig ansvar

• Samarbeidsutviklende

• Demokratisk kompetanse

• Lokal kunnskap

• Kontinuitet understøttes



Nettverksperspektivet i  

planlegging

og utforming av 

Psykiatrisk senter for Tromsø 

og omegn



Problemdefinert system
Harry Goolishian



Etablering av Psykiatrisk 

senter

• Statlige- og fylkeskommunale føringer

• Interne interesser i sykehuset og 

Senteret

• Primærhelsetjenestens ønsker

• Brukerinteresser



Planleggingsnettverk

• Internt i Psykiatrisk senter

• Brukere og samarbeidspartnere

– Primærhelsetjenesten

– Pasienter

– Pårørende

– Politikere i kommunen

– Byråkrater i kommunen

– Privatpraktiserende spesialister i P

– Psykiatrien for øvrig 
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Organisering av psykisk 

helsevern

• Hvordan organisere gode dialoger?

• Forholdet mellom dialog og 

beslutning.



Psykiatrisk senter

for 

Tromsø og omegn

En avdeling i

Åsgård sykehus



Psykiatrisk senter

for 

Tromsø og omegn

En avdeling i

Universitetssykehuset

Nord-Norge



Samorganisering

Psykisk helse

Somatisk helse

MPH111018



Felles proritering

Den gyldne regel



Psykiske lidelser

=

Medisinske sykdommer ?
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Diagnostic and Statistical Manual for 

mental disorders (DSM)

• 1980  DSM III  

– Deskriptive diagnoser – Teorifrie?

– Kontekstløse diagnoser

– Kriteriebasert diagnostikk

– ”Splitter system” 

– Høy reliabilitet (pålitlighet)

– Lav validitet (gyldighet)



Diagnostisk utgangspunkt

for behandling

Flere kvalifiserer for 

psykiatriske diagnoser



Manualisering av tilbud



Nasjonale retningslinjer er 

ikke bindende

slik en lovtekst er det, men 

bør likevel

være styrende for de valg som 

skal tas.

(Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen

I forord til ” Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling 

av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten”)  
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Klassifisering av anbefalinger i 

henhold til kunnskapsgrunnlag

A1 Meget god dokumentasjon. Enighet i arbeidsgruppen om validiteten av 

dokumentasjonen, appliserbarhet og avveining av nytte og ulempe.

A2 Moderat god dokumentasjon. Enighet i arbeidsgruppen om validiteten av 

dokumentasjonen, appliserbarhet og avveining av nytte og ulempe.

A3 Manglende dokumentasjon. Men likevel enighet om appliserbarhet og 

avveining av nytte og ulempe
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Depresjonsveilederen: Klassifisering 

av anbefalinger i henhold til 

kunnskapsgrunnlag

A1 Meget god dokumentasjon:          1 

A2 Moderat god dokumentasjon.       2 

A3 Manglende dokumentasjon.         31
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Eksempelet depresjon:

• 1930

Erfares av ca 1% av befolkningen

Relativt god prognose

• 2018

20% vil erfare depresjon i løpet av livet
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Hvordan forklare økningen av 

antall deprimerte?

• Diagnostiske kriterier inkluderer flere

– Spesielt i epidemiologiske studier 



Medikalisering

Et sosiologisk begrep for det 

forhold at stadig flere av 

menneskers problemer søkes 

forklart gjennom (bio)medisinske 

(individuelle) årsaksforhold og 

behandlet av helsevesenet.
(Store Norske leksikon)
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Hvordan forklare økningen av 

antall deprimerte?

• Diagnostiske kriterier inkluderer flere

– Spesielt i epidemiologiske studier 

• Den farmaseutiske industri



Helsebiblioteket (September 2017)

• «Depresjon er knyttet til endringer i 

hvordan hjernen fungerer. Hjernen 

sender signaler mellom nerveendingene 

ved hjelp av signalstoffer som kalles 

nevrotransmittere. Hvis du er deprimert, 

så er disse ute av balanse og virker ikke 

slik de skal».
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Helsebiblioteket (September 2018)

• «..depresjon er knyttet til endringer i 

hvordan hjernen fungerer. Hjernen 

sender signaler mellom nerveendingene 

ved hjelp av signalstoffer som kalles 

nevrotransmittere. Hvis du er deprimert, 

så kan noen av signalstoffene være ute 

av balanse og ikke virke slik de skal».
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Hvordan forklare økningen av 

antall deprimerte?

• Diagnostiske kriterier inkluderer flere

– Spesielt i epidemiologiske studier 

• Den farmaseutiske industri

• Samfunnsmessige utvikling

• Det tas ikke kontekstuelle hensyn



“Although grief involves grave 

departures from the normal attitude to 

life, it never occurs to us to regard it 

as a morbid condition and hand the 

mourner over to medical treatment. 

We rest assured that after a lapse of 

time it will be overcome, and we look 

upon any interference with it as 

inadvisable or even harmful.”

Freud ”Mourning and Melancholia” (1917/1957):



Organisatoriske konsekvenser?



Psykiske lidelser

=

Brukerdefinerte problemer? 



Pasientens helsetjeneste

«Et grunnleggende spørsmål er: Hvis 

pasienten fikk bestemme – hvordan ville 

vi organisert og styrt arbeidet da?

Dette er et radikalt spørsmål. Svaret vi får 

skal vi ta på alvor – og det skal være 

bestemmende for arbeidet med 

pasientens helseetjeneste.»

(Helse og omsorgsminister Bent Høie, Sykehustalen, 07.01.15)

MPH111018



MPH111018

Brukerperspektivet

Brukerperspektivet forutsetter at det 

utvikles en samarbeidsrelasjon hvor 

bruker/pasient og behandler bidrar med 

hver sin kunnskap.

(Nasjonal helseplan 2007 – 2010)
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Brukerperspektivet

Brukerperspektivet forutsetter at det 

utvikles en samarbeidsrelasjon hvor 

bruker og hans/hennes private og 

profesjonelle nettverk gis anledning til å 

bidra med hver sin kunnskap på en 

mest mulig likeverdig måte.



”En person med psykiske problemer må ikke bare 

ses som pasient, men som et helt menneske med 

kropp, sjel og ånd. Nødvendig hensyn må tas til 

menneskets åndelige og kulturelle behov, ikke bare 

de biologiske og sosiale. Psykiske lidelser berører 

grunnleggende eksistensielle spørsmål. Brukernes 

behov må derfor være utgangspunktet for all 

behandling og kjernen i all pleie, og dette må 

prege oppbygging, praksis og ledelse av alle 

helsetjenester.”

(Opptrappingsplanen for psykisk helse)



Brukermedvirkning

“Reell brukermedvirkning innebærer at 

den som berøres av en beslutning, eller er

bruker av tjenester, deltar i

beslutningsprosesser på like vilkår, slik at 

brukerens ulike oppfatninger, erfaringer , 

ønsker og behov kommer til uttrykk og

legges til grunn for utforming av

behandling og tjenestetilbud.”

(Sammen om mestring 2014)
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Oppdragsdokumentet 2015

MPH111018

Pasienter i psykisk helsevern skal så langt det er 

forsvarlig kunne velge mellom ulike 

behandlingstiltak, herunder behandlingstiltak 

uten medikamenter. Tilbudet utformes i nært 

samarbeid med brukerorganisasjonene. 

(Oppdragsdokumentet 2015)



November 2015   (1)
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«De regionale helseforetakene skal etablere et reelt 

tilbud om valg av alternativer til medisiner, herunder 

hjelp til nedtrapping og avslutning og igangsetting av 

andre terapeutiske støtte -og behandlingstiltak. For 

pasienter som skrives inn i psykisk helsevern og som 

behandles med legemidler bør det utarbeides en plan 

for nedtrapping/avslutning av medikamentell 

behandling» 

(Brev til de regionale helseforetakene fra Helse- og omsorgsdepartementet).
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«Som et ledd i arbeidet og for å for å vinne 

erfaringer med medikamentfri behandling for 

alvorlig syke skal Helse Nord, Helse 

Midt-Norge og Helse Vest etablere minst 

en enhet/post i Distriktspsykiatrisk senter (DPS) 

øremerket for medikamentfri 

behandling/nedtrapping av medikamentell 

behandling. Helse Sør-Øst skal etablere to slike 

enheter». 

(Brev til de regionale helseforetakene fra Helse- og omsorgsdepartementet).

November 2015   (2)



MPH111018

«Departementet ber derfor de regionale 

helseforetakene sørge for at en omforent 

løsning kommer til uttrykk i en protokoll 

underskrevet av begge parter, dvs RHF og 

berørte brukerorganisasjoner. Dette skal 

da være en rammeavtale for lokalt arbeid. 

(Brev til de regionale helseforetakene fra Helse- og omsorgsdepartementet).

November 2015   (3)



Tisdskrift for den norske legeforening

Nr 6 2017:

• Medisinfrie sykehustposter –et 

kunnskapsløst tiltak.

Jan Ivar Røssberg, Ole A Andreassen, Stein Opjordsmoen Ilner

• Helseminister Høye har latt seg manipulere av

interesseorganisasjoner i denne saken og vist

seg lite villig til å lytte til fagfolk.

Tor Ketil Larsen
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Kunnskapsbasert 

praksis:

Å basere fagutøvelsen på 

forskningsbasert kunnskap                                                                                                                     



Kunnskapsbasert 

praksis:

Å basere fagutøvelsen på 

forskningsbasert kunnskap 

integrert med klinisk erfaring 

(erfaringsbasert kunnskap) og 

pasientens preferanser.



Psykisk helse –to perspektiv

Medisinsk perspektiv

• Sykdomsmodell

(Diagnostikk / Biologi)

• Paternalisme

• Individuell

• Likt tilbud for lik tilstand

• Ekspertkunnskap

• Spesialisert behandling

• Pasienten som objekt

Brukerperspektiv

• Pasientenes helsetjeneste

• Empowerment

• Kontekstuell modell

• Ulikt tilbud for ulik person

• Allmenn kunnskap

• Problemløsing

• Pasienten som subjekt
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Helsepolitikere og –byråkrater ønsker å 

forbedre tjenestene, men pålegger tjenestene å 

jobbe ut fra en tro på at jorden er flat og rund

på en gang. Man skal både se hele mennesket

og diagnostisere. Man skal ha både

brukermedvirkning og pakkeforløp. Man skal ta 

utgangspunkt i hva som er viktig for den 

enkelte og utføre standardiserte kartlegginger

og utredninger. Dette er selvmotsigende og kan

ikke gjøres samtidig. (Birgit Valla, Dagens medisin, februar

2017) 
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