
Kvar vil me med desse tenestene? 
Om ein helsepolitisk spagat. 

Trond F. Aarre



Kva dreier spagaten seg om?

• Sprikande mål for tenesta

• Sprikande verkemiddel

• Sprikande forståing av problema



Sprikande mål – eit døme

• Langvarig kampanje for mindre tvang

• Samstundes opnar ein for meir makt og tvang

– Lovtolkinga til H.dir. 

– Strl. § 62 

– Endringar i phvl. Kap. 4

– Gjennomføringsførsegnene



Sprikande verkemiddel

• Diagnose eller individuelle prosessar?

• Individualisering eller standardisering?



Sammen om mestring. H.dir., 2014.

Recovery er et faglig perspektiv som tar utgangspunkt i 
at bedring er en sosial og personlig prosess, hvor målet 
er at den enkelte kan leve et meningsfullt liv til tross for 
de begrensningene problemet kan forårsake. 
Myndiggjøring og gjenvinning av kontroll over eget liv 
er sentrale elementer i bedringsprosessen. Tiltakene 
som iverksettes støtter opp under brukerens egen 
bedringsprosess.  «Å komme seg» eller recovery 
foregår på hverdagslivets ulike arenaer og er uavhengig 
av varierende behandlingsideologier. 



Psykoseretningslinene. H.dir., 2013.

Behandlingen bør inneholde en individuelt 
tilpasset kombinasjon av evidensbaserte 
virksomme elementer, som 
legemiddelbehandling, psykoedukativt 
(kunnskapsformidlende) familiesamarbeid og 
kognitiv terapi. 



Nasjonal faglig retningslinje for 
spiseforstyrrelser (H.dir, 2017).

Voksne pasienter med anoreksi bør få tilbud om 
individuell psykoterapi rettet mot spise-
forstyrrelser, men ingen spesifikk psykoterapi 
kan anbefales fremfor andre psykoterapier. Den 
psykoterapien som velges bør være rettet mot 
spiseforstyrrelser, og ha fokus på 
vektnormalisering, samt bortfall av de 
symptomer og kliniske trekk som omfattes av de 
diagnostiske kriteriene for anoreksi. 



Pakkeforløp handler om å involvere fagmiljø og 
myndigheter i å lage standardiserte opplegg for 
når pasienter skal få utredning og behandling, og 
hva innholdet skal være.



Nasjonal helse- og sykehusplan (2016).

Regjeringens mål er å skape pasientens 
helsetjeneste der alle skal ha trygghet for å få hjelp 
når de trenger det, bli ivaretatt og informert, 
oppleve å ha innflytelse, påvirkning og ha makt over 
egne valg.(…) Pasienten har rett til, og skal settes i 
stand til, å være med å velge forsvarlige og 
prioriterte undersøkelser og behandlinger. Den 
enkelte pasient vet selv best hvordan hun eller han 
vil leve sitt liv, og vet selv hvilke hensyn som bør 
vektlegges i valg mellom ulike behandlinger. 



Sprikande forståing av problema

• Ei medisinsk forståing

• Ei kontekstuell forståing 



Ei medisinsk forståing (Rashidi, 2015).

Er det ikke da på tide at vi slutter å kalle det for 
psykiske lidelser, men heller innser at det er fysiske 
sykdommer tilknyttet hjernen? Selv om vi ikke har 
objektive tester for å påvise sykdommene, betyr 
ikke det at det ikke finnes objektivt målbare årsaker 
til sykdommene. Vi mangler bare kunnskapen om 
disse årsakene. Med tid vil forskning gi presise 
forklaringer på sykdomsmekanismene til en rekke 
psykiske lidelser. Dette vil på sikt føre til at de enten 
kan påvises med kjente verktøy som gentester, 
blodprøver og billedundersøkelser – eller med helt 
nye verktøy.



Ei kontekstuell forståing (Valla, 2017).

For å forstå psykiske problemer, må man reflektere 
rundt hele mennesket, dets omgivelser, historie, 
erfaringer og medfødte egenskaper. Mobbing, 
oppvekst og traumer, alt henger sammen. 
Problemene kan ikke behandles som én sykdom. 
Kunnskap i et slikt paradigme handler om å forstå 
mennesket, ikke å forstå en diagnose. Egentlig er et 
slikt paradigme slett ikke nytt, men det blir stadig 
fortrengt av dem som har makt og interesse av å 
forsterke og opprettholde en medisinsk forståelse 
av psykiske problemer.



Konklusjon

• Tenestene kan ikkje gå to motsette vegar 
samstundes.

• Ein lys avgjere korleis ein ser på psykiske 
lidingar og rusproblem.

• Det er på tide å avgjere kvar me vil med desse 
tenestene.


