
 
 

Elektronisk høringsskjema 
 

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og 
oppfølging av psykoselidelser  

 

Høringsperiode: 1.12. 2011 – 1. 3. 2012 
Kommentarer må være sendt senest 29.2. 2012  

 
 

 Navn  
Jarle Grumstad, fagsjef NSF 

 Organisasjon, 
tiltak, instans 

NSF 

   

Kommentar 
nummer 
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dissens: 

Kommentarer: 

1 Generelt Norsk Sykepleierforbund (NSF) viser til høringsbrev av 
28.11.2011. Vårt høringssvar er utarbeidet i nært 
samarbeid med NSFs faggruppe av psykiatriske 
sykepleiere. 
 
NSF mener det er svært positivt at betydningen av 
brukermedvirkning blir understreket. Videre at 
tjenestetilbudene skal være helhetlige der den enkelte 
skal få hjelp på ulike livsområder som virker inn på 
helsa.  
 
NSF mener det kommunale helsearbeidet ikke 
gjenspeiles godt nok i veilederen. Samhandlings- 
reformen innebærer stort ansvar og forutsetter 
betydelig kompetanse i kommunene.  Veilederen er 
omstendelig og detaljert når det gjelder utredning og 
behandling i sykehus. Den må etter vår mening være 
mer konkret, også når det gjelder oppfølging og 
behandling i den kommunale helsetjenesten. Dette er 
et paradoks, spesielt når en tar i betraktning at vi har 
hatt en opptrappingsperiode innen psykisk helse med 
stort fokus på nettopp psykisk helsearbeid i 
kommunene.  

Det meste av arbeidet innen psykisk helse skal skje i 
kommunene. Her må vi bruke vår kunnskap og 
kreativitet for å unngå at personer med psykoselidelser 
skal unngå innleggelser på sykehus. Veilederen 
omhandler dette perspektivet i liten grad. 
 
NSF stiller seg undrene til at det innenfor hele 
kapittelet om behandling, rehabilitering og oppfølging i 
kommunen ikke referer til behovet for psykiatrisk 
sykepleie i møte med pasienter med langvarige og 



kronisk helsesvikt. Fysiske plager og symptom på fysisk 
sykdom hos dem som har langvarige psykoselidelser 
kan ha uvanlig uttrykk og være vanskelig å fange opp 
for personell som ikke har helsekunnskap. Observasjon 
og identifisering av helsesvikt kan virke både 
helsefremmende og forebyggende.  

2 13.3.1 Det må gjennomføres samtaler i etterkant av 
tvangsbruk for bearbeiding av eventuelle traumatiske 
opplevelser. Dette for å kunne evaluere hendelsen og 
for å kunne forebygge nye situasjoner som kan føre til 
tvangsbruk. Samtaler i etterkant vil også være med på 
å sikre brukermedvirkning ved behov for gjentatt bruk 
av tvang. 
 
Det bør tilbys samtaler til pårørende som har vært 
tutor. 
 

3 Kap 14 Kapittelet kan være tjent med en språklig 
gjennomgang. Kapittelet bærer preg av mange 
gjentagelser. Et strammere språk vil gjøre dette 
sentrale kapittelet tydeligere. For eksempel kan en 
fjerne ”det handler om”, fjerne gjentagelser om at det 
rammer unge og at tiltaka må få en individuell 
utforming. 
 

4 Kap 14 S 145 Første avsnitt under ”Et bredt og helhetlig tilbud” kan 
med fordel fjernes.    
 
NSF finner det videre påfallende at kompetansen og 
den sentrale posisjon psykiatriske sykepleiere 
representerer i det kommunale tjenestetilbudet til 
denne brukergruppa ikke blir omtalt. Undringen 
forsterkes ved at denne faggruppa blir omtalt som en 
sentral aktør i retningslinjene i forhold til personer 
med depresjon. NSF mener dette bidrar til å 
underkjenne pasientenes behov for den kompetanse 
psykiatriske sykepleiere representerer i et tverrfaglig 
tjenestetilbud.  

5 Kap 14.3 Fastlegens rolle. 
Fastlegen har en rolle og et spesielt ansvar for sine 
pasienter. Samtidig er det et spørsmål om veilederen 
gjenspeiler det som er realistisk og å kunne forvente. 
Blant annet at mange fastleger har god kompetanse 
innen kognitiv terapi. Hva innebærer det?  Det er liten 
grunn til å forvente at fastleger utøver systematisk 
kognitiv terapi med personer som har psykoselidelser.  
   
Både i dette kapittelet og i neste kapittel (14.4) 
kommer det klart fram at lege og psykolog må 
samarbeide tett. Det nevnes ikke eksplisitt psykiatriske 
sykepleiere som ofte er den yrkesgruppen som har den 
tetteste kontakten med brukerne. NSF mener 
veilederen i større grad må tydeliggjøre psykiatriske 
sykepleieres ansvar, funksjon og rolle innenfor psykisk 



helsearbeid i kommunen.  
 

6 14.5 Helse og 
omsorgstjenester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veilederen må vise hvilke lover tjenestene er regulert i. 
Det skal være slik at leseren lett kan finne igjen lovene 
som regulerer arbeidet. Det er derfor svært positivt at 
veilederen vil gi henvisninger til aktuelle lover i det nye 
lovverket. 

Videre skiller ikke kapittelet mellom når en utfører 
helsetjeneste i hjemmet og annen omsorgstjeneste.  

Veilederen burde være en hjelp for oss til å vite hva vi 
gjør og hvor dette er hjemlet.     
 

7 14.5, tredje avsnitt 
 

Vårt forslag: ”Helse- og omsorgstjenester i hjemmet 
kan være like viktig som behandlingsrettede tiltak…”, 
Det er viktig at hjelpeapparatet viser faglig skjønn og 
…” 
 

8 Tilråding 3, s 148 Begrepet ”faglig kompetent” bør inkluderes og det må 
ha samme grunngiving som står i 6.2 s. 40 og NICE 
 

9 14.6 Kartlegging av den 
enkeltes behov. 
 

Veiledningen i dette kapittelet er upresist på noen 
områder. Det kommer for eksempel ikke fram at det 
skal foreligge et enkeltvedtak som grunnlag for 
helsetjenester og for praktisk bistand. Dette er hjemlet 
i forvaltningsloven. Til grunn for dette enkelvedtaket 
skal det ligge en funksjon og ressursvurdering. Videre 
nevnes det ikke i veilederen at det er lovpålagt å gjøre 
en IPLOS- registrering for alle som mottar kommunale 
helsetjenester.  
 

10 14.6, s.149, 2 avnitt Fjern eller reformulere setningen: om LEON. Prinsippet 
om LEON er i første rekke knyttet til helsetiltakets 
organisering og pasientens behov. (Øvrig er LEON 
erstattet med BEON) 
 

11 14.6, s.149, 2 avsnitt Reformulering pga uheldig fokus. Forslag: ”Det er 
avgjørende at det settes av tid til en grundig 
kartlegging der relasjonsbygging kan inngå. Ikke at 
kartlegging er tidkrevende. 
 

12 14.7 Integrert hjelp. 
 

Det fremkommer i veilederen at kommunen har en 
lovmessig plikt til å yte nødvendig bistand i en 
rehabiliteringsprosess. Hva innebærer denne plikten? 
Her er det nødvendig å ha henvisning til aktuelt lovverk 
og paragraf.  
 

13 14.08 Kontakt og 
samtalebehandling 
 

Forslag til utdyping av tekst: 
Personer med psykoselidelser og som trenger langvarig 
oppfølging trenger ofte samtaler av typen støttende 



psykoterapi. Det vil si hjelp til å rekonstruere og forstå 
det som har skjedd.  De fleste vil kanskje ha en 
kriseplan som inneholder varselsignaler for tilbakefall. 
Det vil være viktig å hjelpe brukeren med å forstå dette 
og hjelpe til med å håndtere varselsignalene slik at de 
ikke utvikler seg til sterkere psykotiske symptomer. 

Videre må samtalen hjelpe pasienten til å rette 
oppmerksomheten mot noe annet en bare 
sykdommen. Samtalen bør inneholde planer, ønsker 
for fremtiden, mål, osv. Dette kan utdypes i veilederen. 
 

14 14.8., s150,  Siste avsnitt bygger på en liten kvalitativ studie. Andre 
større studier (men likevel ikke statistisk holdbare) 
viser at kompetanse er avgjørende. Det er for 
eksempel en forholdsvis stor minoritet som får 
problemer med hørselshallusinasjoner og 
vrangforestillinger.  
 
Studier viser at kompetent helsepersonell i 
kommunehelsetjenesta kan bidra til målretta og god 
hjelp og mer fornøyde brukere.   
(Coffey, Higgon, & Kinnear, 2004; England, 2008; 
England, 2007a; England, 2007b; Coffey & Hewitt, 
2008) 
 
 

15 14.11 Boformer. 
  

Personell som arbeider i brukernes hjem må vite hva 
slags tjenester de gir og brukernes rettigheter. Det 
kommer ikke frem i veilederen hvilke lover som ligger 
til grunn for de ulike tjenestetilbud og de ulike 
boformer. F.eks at det er Lov om husleieavtaler 
(husleieloven) som ivaretar beboernes rettigheter. 
 

16 14.12 Sosiale 
aktiviteter og 
meningsfulle aktiviteter  
 

Viktig kapittel som kunne fått mer oppmerksomhet. 
Det bør understrekes at det er disse aktivitetene som 
skaper mening i tilværelsen for oss alle.  Dett er med 
på å bidra til mestring i dagliglivet og forebygge 
sykehusinnleggelser.  
 

17 14.12.4  Dette punktet bør styrkes og knyttes til tidligere 
omtale om tilbaketrekning og psykoseutvikling. Videre 
fremheve at dette er en arena for tilgang og formidling  
av tilpasset kunnskap om og holdninger til egen helse 
(ernæring, fysisk aktivitet, mental helse), og 
ferdigheter som samfunnsborger. Oppgrader til C. 

Hvis nødvendig, føy til nye rader (bruk ”sett inn” og ”rader under” i tabellfunksjonen på 
verktøylinjen). 
 
Bruk skjemaet slik: 

- Hver kommentar legges i egen rad 
- I første boks skrives kommentarnummer og i tredje boks selve kommentaren / eventuelle 

forslag til endringer 
- I andre boks skrives enten henvisning til kapittel og sidetall eller henvisning til spørsmål 

stilt i høringsbrevet eller  ”generell” hvis kommentaren ikke er knyttet til noen av de nevnte 



Ved henvisning til forskningslitteratur ønsker vi referanse. 
 
Eksempel: 

7 Kap 5.3.2 side 28 Kommentar … 

8 Spørsmål 3 Kommentar … 

9 Generell Kommentar … 

 
Utfylt skjema sendes  
postmottak@helsedir.no 
.    
eller   
Helsedirektoratet, avdeling psykisk helsevern og rus 
Att: Karin Irene Gravbrøt (Saksnr. 11/7850) 
Postboks 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo 
 
Helsedirektoratet 
Postboks 7000 St. Olavs plass 
0130 
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