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Tisdskrift for den norske legeforening 
Nr 6 2017:

“Medisinfrie sykehusposter – et kunnskapsløst tiltak.”
Jan Ivar Røssberg, Ole A Andreassen, Stein Opjordsmoen Ilner

“Helseminister Høie har latt seg manipulere av
interesseorganisasjoner i denne saken og vist seg lite villig
til å lytte til fagfolk.”

Tor Ketil Larsen



– Åh, jeg har ventet på et slikt tilbud så lenge. Her får jeg 
endelig en mulighet til å håndtere og bli frisk av sykdommen 
min, og møtes ikke bare med en pille som skal fjerne 
symptomer.



https://www.madinamerica.com/2017/03/the-door-to-a-revolution-in-psychiatry-cracks-open/
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Uforsvarlig å ikke bruke 

nevroleptika?

Uforsvarlig å bruke nervoleptika til 

mennesker med alvorlige psykiske 

lidelser?

- Langtidsvirkning 

- Polyfarmasi

- Gevinst versus kostnad

- Sykepleierens ansvar



Omstridt

Uforsvarlig

Tvingende nødvendig



Etablert i 2011



Etablert i 2011

Brev til Helseministeren 20.10.2011

Oppdragsdokument til 
Helseforetakene 2013:
”Psykisk helsevern er i størst mulig 
grad basert på frivillighet. Det legges 
til rette for frivillige og brukerstyrte 
tilbud, herunder legemiddelfrie 
behandlingstilbud for pasienter som 
ønsker det.”

Oppdragsbrev 2014 og 2015

Presisering/direktiv i brev fra HOD 
nov 2015







Protokoll for medikamentfritt døgntilbud i 
Helse Nord

• Protokollgruppe
– Brukerrepresentanter:

• Mental Helse Nordland

• Mental Helse Troms

• LPP

• RIO

• Hvite Ørn

– Erfaringskonsulent UNN

– Fagavdeling Helse Nord

– Fagpersoner UNN



Protokoll for medikamentfritt døgntilbud i 
Helse Nord

• Øke brukernes valgfrihet

• Recoverybasert behandling
– Meningsfull hverdag

– Fremme selvstendighet

• Nettverksorientert

• Bredt spekter ikke-
medikamentelle tiltak

• Bidra til mestring av 
symptomer og vansker uten 
bruk av medisiner
– Trygt sted

– Hjelp til søvn

– Måltider

– Menneske å snakke med



Samarbeidsgruppe MFB

• Lederteamet v/MFB

• Brukerrepresentanter:
– Mental Helse (2), LPP, Hvite Ørn

• Møte x1/måned

• Inkludere brukerrepr. fra 
protokollgruppe x2/år





Ansatte

• Lederteamet v/MFB
– Leder, erfaringskonsulent, psykolog og 

fagutvikler

– Psykiater

• Øvrige ansatte:
– Sykepleiere

– Vernepleiere

– Sosionomer

– Ergoterapeuter

– Fysioterapeuter

– Erfaringskonsulent

• Behandlingsteam 
– Tverrfaglig 

“Pasienter og ansatte i
det medikamentfrie

tilbudet må ha tro på at 
det er mulig å komme seg

uten medisin.”



Rammer for tilbudet

• 6 plasser
– Individuelt tilpassede behandlingsforløp

• Mennesker med psykose og bipolare lidelser prioriteres

• Henvisninger fra spes.htj + Egenhenvisning

• Kun frivillige innleggelser
– Ikke tvang

• Ikke akutt

• Ikke rus som hovedproblem



Rammer for tilbudet

• Hvem er dette et tilbud for?
– Må ønske behandlingstilbudet

– Med medikamentfrihet menes 
hovedsakelig ikke bruk av 
antipsykotiske medisiner.

– Medikamentfrihet vil være en 
målsetting med behandlingstilbudet 
og ikke en forutsetning for å motta 
tilbudet. 

– Problematisk når premissene for å bli 
tatt av tvang er å motta 
medikamentfritt behandlingstilbudet



Innhold i tilbudet
• Til forskjell fra kva som ellers finnes?

• Vekt på frivillighet, mestring, aktivitet, nettverk, myndiggjøring

• Må henge sammen med annen hjelp og behandling
– Behandlingsnettverk

– Medikamentfrie tilbud lokalt. Påvirke systemet.

• Må henge sammen med før og etter
– Forløp mer enn innleggelse

• Personlig bedringsprosess

• Mål om å leve og mestre 

et liv uten medisiner



Innhold i tilbudet

• Døgnstruktur – Daglige måltider m/oppgaver

• Fysisk aktivitet

• Recoveryverksted – inspirert av IMR (undervisning, refleksjon, oppgaver)

• Miljøterapi

• Psykoterapeutiske metoder

• Fysioterapi

• Kunstterapi

• Ferdighetstrening

• Nettverksarbeid

• Individuell jobbstøtte

• Arbeid med musikk/samspill



MPH240417



Antipsykotiske legemidler

• Nedtrapping
– Protokollen: Skal som hovedregel skje i forkant av innleggelsen

– Fall i funksjonsnivå/symptomøkning ved nedtrapping

– Hjelp til nedtrapping



Forskning og evaluering

• Forskning
– Protokollen (Helse Nord): Det 

skal iverksettes et 
forskningsopplegg

• Evaluering
– Bruker-spør-bruker

– RHF-ene har mottatt midler og 
engasjert KBT Midt-Norge 





https://www.madinamerica.com/2017/03/the-door-to-a-revolution-in-psychiatry-cracks-open/



Grunnleggende idè:

• At pasienter skal ha 
mulighet til å velge 
medikamentfri 
behandling

• Et tilbud i 
støpeskjeen – under 
utvikling

• Samle erfaringer og 
kunnskap


