Anbefalinger fra

Toppmøte innen psykisk helse og rus 2014
9. oktober 2014 arrangerte
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse
et toppmøte innen psykisk helse og rus. Tema var «Med rett til å
velge. Dialoger om medisinfrie behandlingstilbud i psykisk
helsevern.» Vi hadde 26 medarrangører.

Med rett til å velge
Dialoger om medisinfrie behandlingstilbud i psykisk helsevern

Avgjørende for god behandling er en trygg relasjon mellom pasient og behandler.
Pasientens og pårørendes møte med psykisk helsevern bør være en opplevelse
av respekt, åpenhet og reelle valgmuligheter. I oppdragsdokumentet for 2014 til
helseforetakene er det et mål at pasienters og brukeres erfaringer brukes aktivt
i utforming av tjenestetilbudet. Hva som trengs for å fremme en bedre psykisk
helse kan etter Toppmøte oppsummeres i punktene:

1.

Arbeidet med å legge til rette for legemiddelfrie behandlingstilbud for
pasienter som ønsker det må intensiveres. Dette er en del av Nasjonal
strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-15).

2.

Vi anbefaler at det blir iverksatt et pilotprosjekt i hvert helseforetak der
pasienten har reelle valg når det gjelder medikamentell behandling, slik at
man kan få satt den Nasjonale strategien ut i livet. Direktoratet bør invitere
til leverandørkonferanse.

3.

Psykofarmaka er ikke alltid veien til tilfriskning, og skal ikke nødvendigvis
være førstevalget ved innleggelse på sykehus eller i poliklinisk
behandling. Brukere og pårørende skal ha rett til å velge et medisinfritt
behandlingstilbud. Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og
oppfølging av personer med psykoselidelser bør revurderes med tanke på at
medisin blir anbefalt som førstevalg.

4.

Det bør etableres en nasjonal overvåkning og registrering over bruken av
psykofarmaka ved norske sykehus. I den forbindelse bør det utarbeides
en kvalitetsindikator på hvor mye psykofarmaka som brukes ved de ulike
sykehus.

5.

Det bør utarbeides en retningslinje for nedtrapping av psykofarmaka.
På bakgrunn av kunnskapen vi har om bivirkninger tenker vi dette er et
langsiktig helsefremmende tiltak.

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse oppfordrer våre
helsemyndigheter til å ta disse anbefalingene til følge, basert på innspill fra
Toppmøte 2014.

Målet er å følge opp arbeidet med et nytt Toppmøte i 2015.

