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 Organisasjon, 
tiltak, instans 
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Kommentar 
nummer 

Kapittel /side / 
spørsmål / 
dissens: 

Kommentarer: 

1 Generell NSF ser det som positivt at det utvikles 
nasjonale faglige retningslinjer for utredning 
og behandling av bipolare lidelser.  
 
Vi ser på dette som ett ledd og bidrag til 
videreutvikling av kunnskapsbasert praksis.  
 

2 Kap 2 
Prinsipp for god 
praksis 

Vi ser svært positivt på vektleggingen av at 
personer skal kjenne seg respektert og har rett 
til å delta i egen behandling.  
 
Videre at det skal legge til grunn en nyansert 
og helhetlig forståelse av lidelsesbegrepet. 
Hvor utgangspunktet ikke kun er et medisinsk, 
men hvor også personens ressurser og sterke 
sider er sentralt. 
 

3 Kap 3 
Utredning og 
diagnostikk 

Innledende tekst i veilederen gir en god 
oversikt over aktuelle områder i en kartlegging. 
 
En god utredning som blant annet vektlegger 
pasientens egne erfaringer gir et godt 
grunnlag for å skape gode 
behandlingsrelasjoner.  
 
For å lette implementering og bruk kan disse 
områdene struktureres i en matrise, så det blir 
et nyttig kartleggingsverktøy. 
 

4 Kap 4 
Generelt om 
behandling 

Vi støtter prinsippene om vektlegging av 
respekt og samarbeid med pasienter og 
pårørende.  
 
En god individuell plan (IP) vil være er et svært 



godt verktøy ved siden av en evt. 
medikamentell behandling.  
 

5. Kap 6 og kap 9 
Behandling. 
Opphold i 
døgnavdeling. 

Vi slutter oss til erfaringen som tilsier at 
skjerming og tett miljøterapeutisk oppfølging 
er gode tiltak ved akutt mani.  
 
Videre ser vi behovet for sykepleiefaglig 
kompetanse og oppfølging hvor pasienten ikke 
klarer å ivareta seg selv. Dette er nødvendig 
for kunne å ivareta grunnleggende behov som 
personlig hygiene og ernæring, men også 
identifisering fysisk helsesvikt og somatiske 
plager.  
 
NSF har derfor et ønske om at veilederen i 
større grad vektlegger faglig forsvarlighet i 
form av personalets kompetanse under 
skjerming og tett oppfølging i avdelingen. 
Dette tiltak som også ofte administreres under 
tvang og i en akutt fase, hvor pasienten har et 
sammensatt sykdomsbilde. Det er ikke uvanlig 
at disse pasientene overlates til ufaglært 
personell.  
 
Det må etter vår mening stilles krav om at 
autorisert helsepersonell skal følge pasienter 
på skjerming under en akutt fase. 
 

6. Implementering - Gjøres elektronisk tilgjengelig med 
kartleggingsverktøy  

- Utarbeide en kortversjon av veilederen? 
- Sendes ut til alle sykehus og DPSèr. 
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