
Opptrappingsplanen for psykisk helse 
- historikk og bakgrunn

Prosjektleder Finn Aasheim, Sosial- og helsedirektoratet



Rundskriv fra 4 departementer 1981



Utredning fra Helsedirektoratet 1985



Tidligere reformarbeid - noen hovedpunkter

St meld nr 23 (1977-78) Funksjonshemmede i samfunnet: Tiltak og 
tjenester skulle utformes og forankres i den enkeltes lokalmiljø og så langt 
som mulig ikke knyttet til spesialinstitusjoner og institusjonsopphold. 

Ot prp nr 36 (1980-81) Helsetjenesten og sosialtjenesten i kommunene:
Kommunene fikk ansvar for allmenne helsetjenester til befolkningen. 

Reform for mennesker med psykisk utviklingshemming - gjennomført fra 
1991: HVPU nedlegges som særomsorg. Kommunene overtok ansvaret for 
personer med psykisk utviklingshemming. 

St meld nr 41 (1987-88) Helsepolitikken mot år 2000 - Nasjonal helseplan: 
Fremhevet betydningen av desentralisering som hovedprinsipp, 

St meld nr 37 (1992-93) Utfordringer i helsefremmende og forebyggende 
arbeid: Utpeker forebygging av psykososiale problemer som et av tre 
hovedsatsingsområder. 

St meld nr 50 (1993-94) Samarbeid og styring. Mål og virkemidler for en 
bedre helsetjeneste: Fremhever behovet for økt behandlingskapasitet for 
mennesker med psykiske lidelser. 



Handlingsplan for psykisk helsevern og mental helse 1990-95

Tilsammen 348 millioner på fem år - videreført med 78,3 
millioner i 1996 og 85,8 millioner i 1997. 

• Regionsentre for barne- og ungdomspsykiatri: Tromsø 1991, 
Trondheim 1994, Bergen 1995. 

• Økt støtte til institutter som driver videreutdanning i psykoterapi. 
• Støtte til foreninger som driver videreutdanning
• Støtte til videreutdanning i barne- og ungdomspsykiatri i miljøterapi 

og familieterapi. 
• Støtte til videreutdanning av personell i kommunene. 
• Støtte til etterutdanning. 
• Utvikling av undervisningsmateriell for kommunene. 
• Utredninger og utviklingsarbeid
• Forskning
• Forsøksvirksomhet



Ved behandlingen av statsbudsjettet for 1996 fattet 
Stortinget følgende vedtak:

«Stortinget ber Regjeringen fremme forslag om en nasjonal 
handlingsplan for psykisk helsevern, eventuelt som en del av 
den bebudede stortingsmeldinga om psykisk helsevern.»

I



Stortingsmelding fra Sosial- og helsedepartementet 1997



”Dagens situasjon er utilfredsstillende:

• Det er for liten kapasitet i tilbudene for pasienter med psykiske 
lidelser. 

• Det er for dårlig utbygde tjenester i mange kommuner. 
• Det er for få tilgjengelige behandlingsplasser i 

sikkerhetsavdelinger og psykiatriske sykehus. 
• Det er for høye terskler for pasientene og for vanskelig å slippe 

til. 
• Det går for lang tid fra første sykdomstegn til behandling settes 

inn. 
• Det er for dårlig oppfølging etter utskrivelse fra sykehus. 
• Det er for mange pasienter som blir skrevet ut for tidlig. 
• Det er for dårlig kvalitetssikring av tjenestene. 



Hovedproblemene for mennesker med psykiske lidelser er 
at behandlingskjeden har brister i alle ledd: 

• Det forebyggende arbeidet er for svakt. 
• Tilbudene i kommunene er for få. 
• Tilgjengeligheten til spesialisthelsetjenester er for dårlig. 
• Opphold i institusjon blir ofte for kortvarige. 
• Utskrivning er mangelfullt planlagt. 
• Oppfølgingen er ikke god nok. 



Oppsummert:

”Pasientene får ikke all den hjelpen de 
trenger, personellet føler ikke at de får gjort 
en god nok jobb, og myndighetene makter 
ikke å gi befolkningen et fullverdig tilbud.”

St.meld. 25 (1996-97)



Hard lut må til

For å kunne møte dagens og framtidas behov for tjenester til 
mennesker med psykiske lidelser, må tilgjengelige ressurser 
utnyttes bedre enn i dag. Samtidig må det også gjennomføres 
en planmessig oppbygging av tilgjengelig 
behandlingskapasitet. 

For å få dette til, trengs det omstillingsvilje. Det trengs mer 
ressurser også, men det er viktig å være klar over at økte 
ressurser ikke løser alle problemer - og i hvert fall ikke på
kort sikt. 



Formålet med meldingen:

I meldingen legges fram en helhetlig politikk som tar for seg alle 
sider ved tjenestetilbudene til mennesker med psykiske 
lidelser. 

Meldingen behandler tilbudene til mennesker med alle typer 
psykiske lidelser - både til barn, ungdom, voksne og eldre -
med hovedvekt på alvorlige lidelser. Mulighetene for 
forebygging vil bli drøftet. Tjenestetilbudene både i form av 
behandling, rehabilitering, pleie og omsorg vurderes, og det 
legges fram en rekke forslag til tiltak.



Stortingets behandling av St.meld. 25

Fastla hovedlinjene for styrkingen og utviklingen av disse 
tjenestene framover og fattet bl.a. følgende vedtak:

“Stortinget ber Regjeringen snarest fremme forslag 
om en forpliktende opptrappingsplan for 
psykiatrien, herunder en økonomisk forpliktende 
opptrappingsplan.”



St prp nr 63
(1997-98)

Om opptrappingsplan for psykisk helse 1999 - 2006 
Endringer i statsbudsjettet for 1998

• Opptrappingsplanen legger opp til en styrking av alle 
ledd i tiltakskjeden. 

• Målet er å skape et helhetlig og sammenhengende 
behandlingsnettverk, der brukerperspektivet hele tiden 
skal stå i fokus.



Opptrappingsplanens mål og verdigrunnlag

Å kunne leve et godt liv og være godt innlemmet i det 
samfunn og den kultur man er en del av, er et 
grunnleggende velferdsgode. 

Mange mennesker med alvorlige psykiske lidelser 
mangler dette velferdsgodet i større eller mindre 
grad. De er blant dem som har de dårligste 
levekårene og som mottar svakest tilbud fra 
tjenesteapparatet. De har dårlig økonomi og 
vanskelig for å skaffe seg eller beholde bolig, arbeid 
og venner. 



Rammene rundt den enkeltes tilværelse representerer 
grunnleggende behov;

en tilfredsstillende bolig og å kunne bo med verdighet, og med 
tilstrekkelig bistand der dette er nødvendig

å delta i meningsfylt aktivitet, i form av vellykket tilbakeføring 
til arbeidslivet, eller der dette permanent eller midlertidig 
ikke er mulig; annet meningsfylt aktivitetstilbud

å inngå i en sosial sammenheng med familie og venner, og bryte 
sosial isolasjon

å ha muligheter for kulturell og åndelig stimulans og utvikling 
på den enkeltes egne premisser og i et meningsfylt fellesskap



Mål for tjenestene
• Brukeren skal mestre eget liv
• Forebygging der dette er mulig 
• Mest mulig frivillighet: 

Økt vekt på funksjon, mestring, ressurser
Mindre vekt på sykdom

• Desentraliserte tilbud - der brukeren bor
• Kvalitet og sammenheng i tjenestene
• Mer kunnskap og åpenhet om psykisk helse 

og psykiske  lidelser 



Hovedelementer i Opptrappingsplanen

• Styrke brukerrettede tiltak
• Styrke tilbudet i kommunene med vekt på forebygging 

og tidlig hjelp
• Omstrukturere og bygge ut psykisk helsevern for voksne –

satse på kommunenære tiltak som DPS’er
• Bygge ut psykisk helsevern for barn og ungdom
• Stimulere utdanning og forskning



Store endringer i tjenestene

Antall pasienter i ulike institusjonstyper fra 1950 til 2003.  Middelbelegg. 
Kilde: Pasienter i psykisk helsevern for voksne, Sintef Helse, november 2003, Helge 
Hagen og Thorleif Ruud



Source: K036, RAC5, RAC5(S), RAU1, KHO3, RH(N)A, RH(N)B and RA(Form A)

Average daily number of available beds in NHS facilities for
people of Other ages (i.e. not Children or Elderly) with Mental

Illness, 1991-92 to 2000-01
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Økt poliklinisk kapasitet i 
psykisk helsevern for voksne

1996 1998 2002 2004

Konsultasjoner 438 000 476 000 615 000 759 000
Kilde: SAMDATA Psykisk helsevern



Pasienter i psykisk helsevern for voksne

• 104 000 pasienter ialt i 2004
• 27 000 fikk døgnbehandling
• 93 000 fikk poliklinisk behandling
• 16 000 fikk både poliklinisk og døgnbehandling

• 65 % av pas. i døgnbehandling hadde 1 opphold i 2004
• 5 % av pas. hadde 5 eller flere opphold

• 10 % av pas. utskrevet fra døgnopphold ble innlagt som 
ø-hjelp i løpet av 1 måned



Varighet av aktuelle opphold for pasienter i 
psykiatriske institusjoner i 1999 og 2003, pst, tall fra 

pasienttellinger.
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19 000 flere barn og unge
får behandling
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Aldersfordelt dekningsgrad BUP

2003                       2004

• 0-5 år:                      0,7 %                              0,7 %
• 6-12 år                     3,2 %                              3,7 %
• 13-17 år                   5,2 %                              5,8 %



Dekningsgrad BUP 2004

• Landsgjennomsnitt : 3,6 %
• Varierer mellom helseforetakene 

• Lavest ( alle 2,6 %):
• Akershus 
• Asker og Bærum
• Vestfold

• Har nådd 5 %
• Blefjell
• Ringerike
• Helgeland
• Nordland
• Finnmark

• Høyest
• Finnmark (6,0 %)



Styrket kompetanse i 
spesialisthelsetjenesten

Siden 1999:

- 334 flere legeårsverk
- 627 flere psykologårsverk
- 2000 flere årsverk for høyskoleutdannede



Leger med psykiatrispesialisering og yrkesaktive psykologer, 
pr. 100 000 innb., 2003, tall fra NOMESKO.
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Årsverk til psykisk helsearbeid i kommunene 



Boliger



Opptrappingsplanen for psykisk helse 



Utvikling i totale driftsutgifter til psykisk helsevern, mill faste 
2004-kroner, 1998-2004, tall fra Samdata
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. Prosentvis vekst i helseutgifter pr. innbygger i 
1997-2003. Norge sammenlignet med Norden.
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Status i Opptrappingsplanen

Vi når de strukturelle målene
• plasser
• personell
• konsultasjoner
• behandlede (barn og 

ungdom)

...men hva med de kvalitative 
målene i planen?



Hva skal psykisk helse-feltet måles på?

• Virkningsfulle og trygge 
tjenester

• Involvere brukere og gi dem 
innflytelse

• God samordning og kontinuitet 
i tjenestene

• God ressursutnyttelse

• Tilgjengelige tjenester og 
rettferdig fordeling



Nye virkemidler
• Eierstyring –

• fra planstyring til målstyring 

• Systematisk monitorering
• mål og indikatorer

• Systematisk kvalitetsforbedring
• Fagrevisjon på prioriterte områder
• Lokale kvalitetsforbedringsprosjekter – ”gjennombruddsmetodikk”
• Bruk av veiledere og sjekklister



Veilederen for psykisk helsearbeid i kommunene - et 
etterspurt hjelpemiddel

Veilederen for psykisk helsearbeid i 
kommunene - et etterspurt hjelpemiddel



• er tiltak rettet inn mot mennesker med 
psykiske lidelser og konsekvenser av 
lidelsene hos den enkelte, deres familier og 
nettverk

• skal bidra til å fremme selvstendighet, 
tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv

• skal være en målrettet, faglig fundert og 
samordnet innsats og fortrinnsvis gi et tilbud i 
brukerens nærmiljø (LEON-prinsippet)

Psykisk helsearbeid i kommunene



Ny DPS-veileder:

Distriktpsykiatriske
sentre

- med blikket vendt mot kommunene

og sentralsykehuset i ryggen

It’s better to care for people
than to care for ideas



Hovedveien gjennom helsetjenesten:

Primærhelsetjeneste

Sykehus 

Selvhjelp (egne ressurser, familie og andre nettverksressurser)

Selvhjelp 

Til helsehjelp Selvhjelp

DPS 

Mestring

Skissen viser hovedløpet gjennom 
hjelpeapparatet. Hovedveien gjennom 
spesialisthelsetjenesten går gjennom 
DPS. 

Dette er ikke til hinder for at det kan 
velges alternative løp når dette er basert 
på avtaler, definerte prosedyrer, 
behandlingsprogrammer ol.

Spesialist-
vurdering

Primærlegens 
vurdering

Øyeblikkelig hjelp med 
behov for sykehustilbud

Selvhjelp 

Primærhelsetjeneste

Sykehus 

Selvhjelp (egne ressurser, familie og andre nettverksressurser)

Selvhjelp 

Til helsehjelp Selvhjelp

DPS 

Mestring

Skissen viser hovedløpet gjennom 
hjelpeapparatet. Hovedveien gjennom 
spesialisthelsetjenesten går gjennom 
DPS. 

Dette er ikke til hinder for at det kan 
velges alternative løp når dette er basert 
på avtaler, definerte prosedyrer, 
behandlingsprogrammer ol.

Spesialist-
vurdering

Primærlegens 
vurdering

Øyeblikkelig hjelp med 
behov for sykehustilbud

Selvhjelp 



Ambulante akuttjenester

Brukerundersøkelser viser at 
de fleste ønsker behandling 
mens de bor hjemme. Ved 
rask og god hjelp i 
akuttsituasjoner kan flere 
hjelpes der de bor og færre 
ender med innleggelse på
akuttavdeling. 



Hva ønsker brukeren?

• Permanent bolig til en overkommelig pris
• Nok penger til å leve av
• God fysisk helse
• Betalt arbeid
• Meningsfull hverdag
• Venner og sosialt nettverk
• Bedring av symptomer
• Mulighet til å være en vanlig borger

Prof. Geraldine Strathdee, Oxleas NHS Trust, London, UK. Oslo 2004



Behandlernes vurdering av viktigste tiltak for personer 
med dobbeltdiagnose rus og psykisk lidelse

På en skala fra 1 – 7:
(de fem viktigste)
• Dagtilbud, støttekontakt, fritidstilbud (4,7)
• Skole, vernet arbeid (4,6)
• Bedret samarbeid  mellom 1. og 2. linje (4,4)
• Skjermede botilbud (4,0)
• Egen spesialavdeling for dobbeltdiagnosepas. (4,0)

Statens Helsetilsyn Utredningsserie 10-2000



Involvere brukerne og gi dem innflytelse

• Systematisk bruk av brukererfaringer i 
kvalitetsutvikling. 

• Skape arenaer for likeverdig kommunikasjon 
fagfolk/brukere

• Pårørende – som ressurs og med egne behov

• Brukermedvirkning er en forutsetning for å nå målene
i Opptrappingsplanen for psykisk helse 



Overordnet mål for brukermedvirkning 

• Brukere og pårørende har reell innflytelse på
utformingen av tjenestene både på individuelt 
nivå og på systemnivå

• Brukeres erfaringer med og forståelse av 
psykiske lidelser er en del av den faglige 
forståelsen av psykiske lidelser og gjenspeiles i 
anbefalinger av tiltak/behandlingsveiledere



Brukere og pårørende





www.shdir.no/psykisk

www.psykisk.no

http://www.shdir.no/psykisk
http://www.psykisk.no/
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