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Erkjennelser

• Hjernehelse angår mange mennesker –en betydelig gruppe i befolkningen

• Den moderne brukerrollen – stor endring

• Ny kunnskap, teknologi, behandling og rehabilitering gjør det mulig a ̊ gi et 
stadig bedre tilbud – utfordrer kunnskapsformidling prioritering og 
omprioritering.

• Utredning , behandling og oppfølging er ofte komplisert, skreddersydd og 
ressurskrevende

• Helsetjenesten og planleggingen er fragmentarisk og ikke helhetlig
Guttorm Eldøen, Dagens medisin
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Oppdrag fra HOD/Helsedirektoratet

• Kartlegging av behandlings- og tjenestetilbudet til personer som har 
diagnoser som er definert under begrepet hjernehelse

• Utarbeide en statusrapport for Hjernehelse

Hjernehelse:  personer som har medfødte eller ervervede 
tilstander/sykdommer i hjernen, det sentrale og perifere nervesystem, 
samt enkelte progredierende muskeltilstander.
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Intervju - Kvalitativ metode – intervju, gjennomgang av statistikk fra IPLOS-registeret og 

dialogkonferanse med relevante aktører 

Innledende intervjuer

• Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

• Unge Funksjonshemmede

• Hjernerådet

• Nevrologisk forening

• Fagdirektører ved de fire regionale helseforetakene

Primærhelsetjenesten – 23 kommuner

• Leder for koordinerende enhet for habilitering og 
rehabilitering

• Kommunal-/helsesjef helse og omsorg

• Fysioterapi-/ergoterapitjenesten

• Legetjenesten

• Virksomhetsleder for hjemmetjenesten

• Tjenesten for funksjonshemmede

• Miljøtjenesten

Brukerorganisasjoner og brukere

• Landsforeningen for Huntington sykdom

• Foreningen for muskelsyke

• Norges Parkinsonforbund

• MS-forbundet

• Norsk forening for slagrammede

• LHL hjerneslag

• Norsk epilepsiforbund

• Ryggmargsbrokk- og hydrocephalus-foreningen

• Landsforeningen for rygmargsskadde (LARS)

• CP-foreningen

• Nasjonalforeningen for folkehelsen (demens)

• NFU, autismeforeningen, migreneforbundet også 
invitert, deltok ikke

Spesialisthelsetjenesten – 29 ulike 
representanter

• Nevrologisk avdeling

• Fysikalsk medisin og 
rehabilitering

• Barne- og 
ungdomshabiliteringstjenester

• Voksenhabiliteringstjenester

• Barne- og ungdomspsykiatrisk 
klinikk (BUP)
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Tilstander inkludert i kartlegginga

• Huntington sykdom

• Muskelsykdommer

• Parkinson sykdom

• Multippel sklerose (MS)

• Hjerneslag

• Epilepsi

• Migrene

• Medfødte nevromuskulære tilstander 

• Hodeskader

• Medfødte tilstander i nervesystemet: 
ryggmargsbrokk, Hydrocephalus og cerebral parese

• Utviklingshemning

• Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser, herunder 
autisme og Aspergers syndrom

I tillegg er det gjort en særlig innhenting av kunnskap 
om spesialisthelsetjenestens tilbud om utredning og 
behandling til følgende diagnosegrupper:

• Yngre med demens (kun spesialisthelsetjenesten)

• Personer med utviklingshemning og demens (kun i 
spesialisthelsetjenesten)

• Minoritetsspråklige med demens (kun i 
spesialisthelsetjenesten)

• Utviklingshemning og psykiske lidelser (kun 
spesialisthelsetjenestene)
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Vurderinger og anbefalinger

• Trygge og sikre tjenester

• Virkningsfulle tjenester

• Involverer brukeren

• Samordnet og preget av kontinuitet

• Effektiv utnyttelse av ressursene

• Tilgjengelige og likeverdige tjenester
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Nasjonal hjernehelsestrategi (2018–2024)

Mål 1: God hjernehelse hele livet – forebygging og livskvalitet 

Mål 2: Et mer brukerorientert helse- og omsorgstilbud og bedre 
ivaretakelse av pårørende 

Mål 3: Gode forløp – fra symptom til diagnose, behandling, 
habilitering og rehabilitering 

Mål 4: God kunnskap og kvalitet gjennom forskning og innovasjon 
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Mål 1: God hjernehelse hele livet – forebygging og 
livskvalitet 

• Befolkningen skal få økt kunnskap om hva som er viktig for god hjernehelse og 
livskvalitet fra svangerskap til død 

• Helsemyndighetene skal synliggjøre betydningen av sunne helsevalg for god 
hjernehelse gjennom informasjon og kampanjer

• Det skal utvikles flere kvalitetssikrede frisklivs-, lærings- og mestringstilbud i 
kommunene gjennom samarbeid med brukerorganisasjoner, frivillige og privat 
sektor 

• Den helsefremmende og forebyggende innsatsen i alle deler av helse- og 
omsorgstjenesten skal økes
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Mål 2: Et mer brukerorientert helse- og 
omsorgstilbud og bedre ivaretakelse av pårørende 

• Det bør utarbeides samvalgsverktøy for pasienter med hjernesykdommer, slik at 
pasientene kan delta aktivt i beslutninger om utredning, behandling og oppfølging

• Pasientene er aktivt med i å utarbeide kvalitetssikret helseinformasjon om sykdom og 
strategier for mestring

• Det bør utvikles brede faglige nettverk som ikke er avgrenset til diagnose, etter modell 
fra ParkinsonNet

• Tjenestetilbud, aktiviteter og avlasting er tilpasset den enkelte pasient/bruker

• Pårørende og barn som pårørende får god oppfølging og veiledning 
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Mål 3: Gode forløp – fra symptom til diagnose, 
behandling, habilitering og rehabilitering 
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• Ledere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten må 
følge opp rutiner for koordinering av tjenester til brukere med sammensatte behov

• Helse- og omsorgstjenesten i kommunen- og spesialisthelsetjenesten skal ha gode 
rutiner i livsløpsovergangen fra ungdom til voksen

• Skape tverrfaglige og koordinerte tjenester som tar utgangspunkt i pasientens behov og 
ønsker 

• Teambaserte tjenester i kommunen skal utvikles ut fra brukerens behov og funksjon

• Pasienter med behov for habilitering og rehabilitering skal få tilbud om dette i egen 
kommune



• Ambulante tjenester fra sykehus skal støtte kommunale tilbud for å ivareta 
brukere som bor hjemme

• Implementere nasjonal behandlingslinje for barn med ervervet hjerneskade

• Sikre at pasienter og brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester 
får oppfylt retten til individuell plan og koordinator

• Helsedirektoratet følger opp og evaluerer tiltakenefra Demensplan 2020, bruk av 
tilrettelagte hjemmetjenester, systematisk oppfølging etter diagnose og 
dagaktivitetstilbud

• Øke bruken av tiltakene i Demensplan 2020 og overføre bruken til flere 
målgrupper
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• Vurdere å utvikle felles forløp for pasientgrupper med hjernesykdom som 
har liknende funksjonsutfordringer og behov for oppfølging

• Utvikle tilbudet om behandling til barn med hjerneskade gjennom tiltak i 
helseregionene og gjennom fritt behandlingsvalg

• Opprettholde behandlingsprogrammer i utlandet for barn og unge med 
hjerneskade inntil helseregionene har utviklet annen type helsehjelp i 
Norge

• En større del av helsepersonell i den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten skal ta i bruk læringsnettverk
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Mål 4: God kunnskap og kvalitet gjennom forskning 
og innovasjon

• Regjeringen ber Norges forskningsråd lyse ut 20 mill. kroner til et 
forskningssenter for klinisk behandling som en flerårig satsing innenfor 
alvorlige sykdommer som rammer sentralnervesystemet som ALS, MS og 
demens. I tillegg styrkes Forskningsrådet med ytterligere 5 mill. kroner 

• Brukernes erfaringer og kunnskapsbehov legges til grunn i 
kvalitetsforbedring, forskning og innovasjon

• Regjeringen vil legge til rette for utvikling, uttesting og dokumentasjon av 
nye løsninger i samarbeid mellom offentlige helse- og omsorgstjenester og 
næringslivet
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• Utvikle flere nasjonale kvalitetsindikatorer, særlig indikatorer som handler 
om utfallet av behandlingen

• Bidra til at kompetansen til nyutdannede i større grad samsvarer med 
tjenestenes og brukernes behov, og at det blir en nasjonal standard på 
utdanningene, gjennom innføringen av et nytt system for styring av 
læringsutbyttet til helse- og sosialfaglige grunnutdanninger på universitets-
og høyskolenivå

• Samarbeide om utveksling av e-læringsopplegg og simuleringserfaring i 
helsetjenesten 
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Sentral aktør 
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http://www.hjerneradet.no/

http://www.hjerneradet.no/


Veien videre

• Innspillsmøte - strategi hjernehelse 17. september 2018.

Bakgrunn

Helsedirektoratet har i tildelingsbrev fra Helse- og 
omsorgsdepartementet for 2018 fått følgende oppdrag:

Helsedirektoratet har ansvar for å lage en samlet plan for oppfølging av 
hjernehelsestrategien (2018 - 2024). Dette innebærer bl.a. å utforme 
konkrete tiltak som kan gjennomføres for å følge opp strategienes mål 
og delmål, herunder avklare hvem som har ansvar for de ulike tiltakene.
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