
 

Høringsuttalelse fra Norsk psykologforening angående Utviklingsplan for helse 

møre og Romsdal HF – i planperioden 2019-2022 og framtidsutsikter mot 2035 

Innledning 

Både i Nasjonal sykehusplan og i oppdragsdokument og styringskrav fra Helse Midt-Norge RHF 
til Helse Møre og Romsdal HF er prioritering av Psykisk helsevern for barn og unge, Psykisk 

helsevern for voksne og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling fremmet som et overordnet mål.  
Det skal være en høyere vekst innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
enn for somatikk (kalt Den gylne regel). Norsk psykologforening (NPF) ser med bekymring på at 
prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling ikke er et prioritert 

innsatsområde i Utviklingsplanen.  

Det har i perioden etter at utviklingsplanen ble lagt ut for høring blitt kritisert at fagmiljøer og 
tillitsvalgte har vært for lite delaktige i utarbeidelsen av utviklingsplanen. NPF mener at 

involvering av fagmiljøer og tillitsvalgte er viktig i det videre arbeidet med utviklingsplanen.  

Utfordringer i forhold til rekrutering og kompetanse blir nevnt på ulike steder i Utviklingsplanen.  
NPF ønsker å sette fokus på dette da det å få inn kompetanse i foretaket og å beholde kompetanse 
og erfaring er grunnleggende for både fagutvikling og kvalitet på behandling.   

Aktuelle innspill omhandler særlig manglende fokus innenfor foretaksperspektivet på Psykisk 
helsevern, inkludert både Psykisk helsevern for barn og unge og Psykisk helsevern for voksne, 
og Tverrfaglig spesialisert rusbehandling, som fagfelt på tvers av klinikker. 

Lagt ved aktuelle innspill ligger også innspill rettet mot klinikkperspektivet innenfor klinikk for 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.  

Norsk psykologforening slutter seg også til argumenter i uttalelse fra tillitsvalgte ved BUP ved 

Klinikk for kvinner barn og unge.  

 

Helse Møre og Romsdal HF 

Møre og Romsdal, 20. desember 2017 
 



 

 

Manglende prioritering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

I oppdragsdokumentet for Helse Midt-Norge2016 er prioritering av psykisk helse og rus fremmet 
som overordnede mål, ved siden av mål om å redusere unødvendig venting og variasjon i 

kapasitetsutnyttelsen og å bedre kvalitets- og pasientsikkerhet.  Helse Midt Norge skal innrette 
sin virksomhet til å forsøke å nå disse tre overordnede målene. Helse Møre og Romsdal skal i 
følge Styringskrav og rammer fra helse Midt-Norge til Helse Møre og Romsdal HF innrette sin 

virksomhet med sikte på å nå de samme overordnede målene innenfor økonomisk bærekraftige 
rammer. 

Pediatri, kirurgi, operasjonsrobot, PET og PCI, i tillegg til avtalespesialister Sunndal DMS og 
Bygningsmessig utviklingsplan er beskrevet somprioriterte innsatsområder under pkt 6.9 i 

Utviklingsplanen. Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er ikke nevnt som 

prioritert innsatsområde. Dette signaliserer ikke en høyere vekst innenfor psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling, tvert i mot signaliserer dette en høyere vekst innenfor 

somatikk. NPF er svært bekymret over manglende fokus på psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling og at utviklingsplanen ikke ser ut til å ta hensyn til både nasjonale og 
regionale føringer på dette punktet.  

Argumentasjonen bak nødvendigheten av den gylne regel er at vekstkraften i aktivitetsbasert 

finansiering er større innenfor somatikk enn psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling. Historisk sett har det vist seg at dersom det ikke er en klar plan om prioritering av 
psykisk helsevern og rusbehandling blir veksten innenfor somatikken høyere. Dette så man både 

før og etter at opptrappingsplanen for psykisk helse som ble avsluttet i 2008. Veksten man 
opparbeidet innen for psykisk helse under opptrappingsplanen ble spist opp av somatikken. En 
viktig årsaksfaktor til dette er at det innenfor dagens finansieringssystem lønner seg også å kutte i 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, og investere i somatikken. Det er mer 

lønnsomt med poliklinisk aktivitet i somatikken da inntektene er større enn utgiftene pr. 
behandler. I psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling dekker ikke inntektene pr. 
behandler kostnad pr. stilling. Også for rammefinansiert døgnbehandling innenfor psykisk 

helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling er det økonomisk lønnsomt å legge ned. Man 
taper derfor på å legge ned polikliniske stillinger i somatikk og tjener på å kutte stillinger innenfor 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Vi er klar over at foretaket er i en 

vanskelig situasjon økonomisk. Det er et økt fokus på innsparinger og kutt, og signaler fra 
nasjonalt politisk hold tyder på at det ikke vil skje en økning i resurser. Særlig i lys av denne 
økonomiske situasjonen er det viktig at den gylne regelen ivaretas. 

Høyere vekst innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn innenfor 

somatikk skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivinger, legemidler og 

pensjon synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk (Helseforetak og private institusjoner med 

oppdragsdokument) og aktivitet (polikliniske konsultasjoner). Det er lite teknikk og utstyr knyttet til 

Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Kostnader og investeringer dreier seg 

i hovedsak om stillinger og kompetanse hos fagfolk.  Det vil derfor gi et feilaktig bilde dersom 
man måler veksten innenfor psykisk helsevern post mot post. Det bør være summen av vekst i 
ventetid, kostnader, årsverk og aktivitet som måler forholdet mellom vekst innenfor somatikken 

og vekst innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det er i 



 

 

møtepunkter mellom tillitsvalgte og arbeidsgiver, der utviklingsplan ble tematisert, blitt 
poengtert av arbeidsgiver at vekst innen psykisk helsevern også gjelder aktivitet. Det er viktig å 

innse at det bør være en balanse mellom investering og produksjon (altså aktivitet). Det er ikke 
realistisk å se for seg en økning i aktivitet uten at en tilsvarende økning skjer i form av stillinger 
og /eller økt kompetanse. Endring fra rammebasert finansiering til ISF (innsatsstyrt finansiering) 
har ført til at færre av helt nødvendige oppgaver i psykisk helsevern blir registrert som aktivitet. 

Dette gjør det ekstra utfordrende mtp å forvente en økt aktivitet uten tilførsel av midler.  

Rus og psykiatri er dekket som prioritering innenfor samhandlingsperspektivet. NPF støtter dette 
som et viktig innsatsområde. God samhandling med kommunene er en viktig forutsetning for å gi 

god behandling innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Å prioritere 
psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling innenfor samhandlingsperspektivet 
fører likevel ikke til en vekst innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

innenfor spesialisthelsetjenesten. Antall henvisninger til psykiskhelsevern, både barn, ungdom og 

voksne, og tverrfaglig spesialisert rusbehandling øker. Det er også en økning i alvorlighetsgrad og 
kompleksitet i sykdomsbildet hos både pasienter som henvises til polikliniske tilbud innenfor 
psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling og innenfor døgnbehandling. En utvikling 

mtp fagkompetanse og stillinger vil være nødvendig for å møte fremtidige krav til behandling.  

Rekruttering 

Utfordringer i forhold til rekrutering og kompetanse blir nevnt blant annet under punkt 6.5. i 
utviklingsplanen.  NPF støtter at dette er et viktig fokus på alle fagområder. Å beholde 

kompetanse og erfaring har konsekvenser for kvalitet på behandling, men også for effektiv drift, 
økonomi, slitasje på ansatte, overholde frister m.m. For psykologgruppa gjelder utfordring både å 
rekruttere psykologer og å beholde kompetanse, særlig spesialister. Innenfor psykiskhelsevern 
generelt er det en utfordring også å rekruttere og beholde andre faggrupper.  

Rekruttering og tiltak for å beholde fagkompetanse er nevnt som et satsningsområde innenfor 
psykisk helsevern for barn og unge. Vi støtter at dette er en riktig prioritering. Det bør også være 
et satsningsområde innenfor klinikk for psykiskhelse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.  

Manglende forankring i fagmiljø og fagorganisasjonene 

Det har i løpet av høringsprosessen vært kritisert at fagmiljø og tillitsvalgte har vært lite involvert 
i prosessen med utarbeiding av utviklingsplanen.  NPF er enige i denne kritikken. Det bør være en 
målsetning at lokale fagmiljøer og tillitsvalgte inviteres inn i beslutningsprosesser tidlig nok slik 

at medvirkning i den videre prosessen med utviklingsplanen blir reell.  Involvering av fagmiljø og 
tillitsvalgte gjennom hele prosessen vil antagelig slå gunstig ut i forhold til eierskap til og 
forankring av utviklingsplanen i foretaket.  

Det må også poengteres at de deler av prosessen der tillitsvalgte og fagmiljøer har vært involvert 

har vært preget av korte tidsfrister, som har gjort det vanskelig å sette seg inn i planen og 
tilhørende dokumentasjon. Også dette hemmer reell medvirkning. NPF ber om at det i det videre 
arbeidet blir satt av nok tid til at involverte har mulighet til å sette seg inn i nødvendig materiale.  



 

 

Oppsummerte innspill 

Historisk sett har det vist seg at dersom det ikke er tydelige krav om at psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling skal prioriteres, skjer en vekst i somatikk og en reduksjon i 

psykiskhelsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.  Vi mener det er helt nødvendig at 
prioritering av psykisk helsevern i form av den gylne regel tilføres som et prioritert innsatsområde 
på foretaksnivå. Dersom den gylne regelen ikke prioriteres frykter vi at dette vil resultere i 

utfordringer i forhold til å møte framtidige krav til kvalitet i behandlingen til en stadig økende 
pasientgruppe, med stadig alvorligere og mer komplekse utfordringer.  

Vi vil også oppmuntre til at vekst innenfor psykisk helsevern, sett i forhold til vekst innenfor 
somatikk, bør måles i summen av vekst i ventetid, kostnader, årsverk og aktivitet ,og at den ikke 

bare tilpasses i regnskapet men at det stilles krav til konkrete mål på økt kvalitet, som færre 

fristbrudd, flere behandlede pasienter, flere stillinger, høyere spesialistdekning o.l. 

NPF støtter fokus på rekruttering og bemanning og poengterer viktigheten av involvering av 

fagmiljøer og tillitsvalgte i det videre arbeidet med utviklingsplanen.  

Med vennlig hilsen 

Siri Næs 
 
Foretakstillitsvalgt for Norsk psykologforening ved Helse Møre og Romsdal HF 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Høringsuttalelse Utviklingsplan Klinikk for psykisk helsevern og rus. 

Aktuelle innspill vil i hovedsak rettes mot klinikkperspektivet om klinikk for psykisk helse og rus 
og prioritering av psykisk helse og rus innunder samhandlingsperspektivet. 

Vi viser til Utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal HF 2019-2022, samt den mer kortfattede 
utviklingsplanen for prioriterte områder for psykisk helsevern og rus i samme planperiode.  
Samtidig vises det til Nasjonal helse og sykehus plan 2016 og oppdragsdokument 2017 for helse 

midt RHF.  

Vi mener at utviklingsplanen i for liten grad gjenspeiler det ambisjonsnivået og de mål som ligger 
til grunn i nasjonal helse- og sykehusplan og oppdragsdokumentets satsing på psykisk helse og 
rus.  I Nasjonal helse og sykehusplan legges det vekt på i tråd med «den gylne regel» at tilbudet 

innenfor psykisk helse og rusbehandling skal prioriteres. Det skal være en høyere vekst innen for 
Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling, hver for seg, enn i somatikk.  DPS (og 
BUP) skal fungere som hjørnestein i det desentraliserte tilbudet, og veksten i psykisk helsevern 

skal skje i DPS. Dette sammen med et økt fokus på effektivisering og samhandling med 
kommunene.  

I utviklingsplanen for Helse Møre og Romsdal HF vektlegges psykisk helse og rus først og fremst i 

samhandlingsperspektivet.  Oppgaveoverføring fra spesialisthelsetjenesten til kommunene er 
sentralt. Dette for å bygge opp tilbud der bruker og pasient bor. Det fremstår mindre fokusert og 
vektlagt oppbygging og satsing på psykisk helse og rus innad i spesialisthelsetjenesten, der en 
blant annet på klinikkperspektivet har fokus på bedre pasientflyt, økt kapasitet og 

kompetansebygging, men uten å signalisere en prioritet i feltet med økte midler.  På foretaksnivå 
og som prioriterte innsatsområder innen Helse Møre og Romsdal er fokus på psykisk helse og rus 
omtrent fraværende, med unntak av at det er nevnt i forbindelse med at foretaket ønsker å se 

nærmere på bruk av avtalespesialister.  

Vi støtter tiltakene i samhandlingsperspektivet som en viktig og nødvendig del av styrkingen av 
helsetilbudet for pasienter med psykiske lidelser og rus, men ikke som eneste reelle 
satsingsområde. Det kan ikke stå alene. Vi er ikke uenige i tiltakene belyst i klinikkperspektivet, 

 

Møre og Romsdal, 20. desember 
2017 

 



 

 

men vi savner prioriteringen av psykisk helsevern og rus innenfor spesialisthelsetjenesten i 
helseforetaket. Fra politisk hold er det poengtert at man ønsker å bygge pasientens helsevesen, 

med et godt behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten nærmest mulig der pasienten bor, med 
en økt medbestemmelse, mangfold og valgfrihet i innholdet i behandlingstilbudet. DPS skal 
fungere som grunnstammen i det desentraliserte tilbudet til pasienter med psykiske lidelser og 
rus….En større del av pasientbehandlingen bør skje i forpliktende faglige nettverk organisert av 

helseforetaket.   

I utviklingsplanen vises det til en ønsket og forventet reduksjon i bruk av døgnplasser, og allerede 
nå en markert økning av polikliniske konsultasjoner i DPS og TSB. Dette er en økning som 
forventes å ville øke i tiden som kommer, uten at det vil bli prioritert å løse dette med f.eks økt 
antall behandlere. Pasientar med samansatte helseutfordringer er aukande, der både rus, 
psykisk liding, somatikk og habilitering er ein del av bilete (s.89 i Utviklingsplanen).  TSB i 
Møre og Romsdal er i særlig grad rammet av innsparinger og kutt etter innføring av 

Magnusmodellen som gjør det utfordrende å møte mål om å; Registrere og sikre færrest mulig 

avbrudd i døgnbehandling tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Fra et samfunnsperspektiv 
legges det i dag stor vekt på forebygging og behandling av psykiske lidelser og rus. Med et nylig 
eksempel på strømninger i tiden står vi trolig også overfor en kommende endring av 
narkotikapolitikken, hvor bruk av narkotika ikke lenger skal straffes, men behandles. Dette er 
deler av flere oppgaver som helseforetaket skal løse de neste årene. Det stilles med rette store 
forventninger til psykisk helsehjelp og rusbehandling.  Det vil kreve fokus på resurser, 
kompetanseutvikling og høy spesialiseringsgrad.   
 

Vi erkjenner at Helse Møre og Romsdal HF står overfor store økonomiske utfordringer i årene 

som kommer. Samtidig mener vi at psykisk helsevern og rus ikke bør nedprioriteres innad i 
foretaket som satsingsområde, men i høyere grad synliggjøres og vektlegges i helseforetakets 
utviklingsplan. Uten dette fokuset også gjennom trange økonomiske tider, er vi bekymret for at 

spesialisthelsetjenestetilbudet for pasienter med psykiske lidelser og rus står i fare for å 
marginaliseres, og ikke styrkes, som vi alle ønsker i møte med økte krav og forventninger.  

Vi ønsker at psykisk helse og rus blir prioritert på alle tre utviklingsperspektiv i utviklingsplanen 
for Helse Møre og Romsdal HF.  

Med vennlig hilsen 

Håvard Helgesen, 
 
tillitsvalgt for Norsk psykologforening ved Distriktpsykiatrisk senter Sunnmøre 

 

På vegne av tillitsvalgte fra Norsk psykologforening ved Klinikk for psykisk helse og rus.  
 


