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Anbefalinger fra Toppmøte 2015

Med rett til å være
Med rett til å styre

Hvordan kan tjenestene innen psykisk helse og rus bli bedre?
For å få best mulig svar på dette inviterte Erfaringskompetanse
til dialog og samlet fine folk som kom med kloke innspill og tanker.
Anbefalingene fra Toppmøte 2015 finner du i dette magasinet.
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Forord
Skal fortsatt bygge bro
For Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse står dialogen og
møteplassen i en særstilling. Derfor har vi nå for andre gang arrangert Toppmøte der
brukere, pårørende, fagfolk, politikere og byråkrater møtes. Målet er hele tiden å gjøre de
psykiske helsetjenestene bedre. Det gjelder å ta i bruk små og store tiltak og ikke minst
bevisstgjøring av systemer og holdninger. Toppmøte 2015 utfordret sykdomsmodellen og
dagens grunnlagstenkning og spørsmål om fremtidens tjenester ble reist.
Statsminister Erna Solberg som åpnet dagen, påpekte viktigheten av lett tilgjengelig hjelp
til personer som har utfordringer og bekymringer. En hjelp slik at disse problemene ikke
utvikler seg til å bli mer alvorlig og inngripende. Fordeler og ulemper ved et pakkeforløp ble
diskutert og ikke minst behovet for alternativer når hjelpen trengs.
Toppmøte 2015, «Med rett til å være, med rett til å styre» har resultert i fem anbefalinger
basert på samtalene og spørsmålstillingene som ble diskutert 22. september.
Anbefalingene ble i desember overlevert statssekretær Anne Grethe Erlandsen i Helse- og
omsorgsdepartementet. Hun lovet å ta dette med inn i det videre arbeide for å forbedre det
omfattende feltet psykisk helse og rus.
Erfaringskompetanse vil fortsatt bygge bro og være stedet der det skal være rom for
meningsutvekslinger og nye tanker. Vi håper du med dette magasinet får et innblikk i hva
som rører seg i et felt som byr på både mange utfordringer og muligheter.
Bakerst i magasinet står anbefalingene fra Toppmøte 2015 og begrunnelsen for at det
medisinskfaglige perspektivet innen psykisk helse og rusfeltet må utvides.
Lykke til med lesningen!

Hilde Hem

Astrid Borchgrevink Lund

Nasjonalt senter for
erfaringskompetanse
innen psykisk helse

Nasjonalt senter for
erfaringskompetanse
innen psykisk helse

Daglig leder

Spesialrådgiver kommunikasjon
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Nyhet!

Toppmøte
er mer enn
anbefalinger
– Dere skal diskutere viktige saker for landet, sa statsminister Erna Solberg i åpningstalen
under Toppmøte 2015.
Intensjonen bak Toppmøte er at ulike stemmer
innen feltet skal samles rundt samme bord for
å diskutere viktige spørsmål om psykisk helse
gjennom dialog. Dialogen i seg selv skal være
utgangspunktet for å skape forståelse, nysgjerrighet og endring innen feltet. I 2014
arrangerte Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse sitt første
Toppmøte. Grunnlaget for en modell ble lagt
med seniorrådgiver Eva Svendsen i førersetet.
Forankring i brukerfeltet
Toppmøte skal eies av mange og derfor har vi
to år på rad hatt 26 medarrangører med på laget når tematikk og program skulle legges. Det
viktigste med Toppmøte har vært og vil være
forankring i brukerfeltet. Samtidig er den viktigste rollen til Erfaringskompetanse å bringe
ulike stemmer i feltet sammen, brobyggerfunksjonen. Derfor har arbeidet vært organisert slik at en prosjektgruppe bestående av
representanter fra både fag og brukerfeltet,
har utarbeidet tema, tittel og program som er
av interesse for brukere, fagmiljøer, høgskole
og universitetsmiljøer, samt av politisk interesse.
Satt på sidelinjen
I 2014 var retten til å velge medisinfrie behandlingsforløp i psykisk helsevern, tema for
Toppmøte. I 2015 pekte derfor innspill, erfaringskunnskap fra brukere og pårørende mot
å utfordre det grunnleggende; hva legger vi
til grunn for psykiske lidelser? Er det sykdom
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som kan behandles bort på lik linje som en somatisk lidelse, eller er det naturlige reaksjoner
på unaturlige hendelser? Hovedmålet var å
utfordre sykdomsmodellen og den gjeldende
tenkningen innen psykisk helse og rus. Brukere opplever fortsatt å bli satt på sidelinjen i
spørsmål om behandling og tjenester. Derfor
ble tittelen for Toppmøte 2015 «Med rett til
å være, med rett til å styre». Vi ønsket å sette
fokus på verdier og grunnlagstenkning og
ville derfor at deltakerne ved Toppmøte 2015
skulle skape dialog om grunnlagstenkning og
innhold i fremtidens tjenester.
Forebygging og riktig behandling
Statsminister Erna Solberg talte om å forebygge psykiske lidelser og rusavhengighet i
sin åpningstale. Hun påpekte viktigheten av
lett tilgjengelig hjelp for personer som har utfordringer og bekymringer, slik at disse problemene ikke utvikler seg til å bli mer alvorlig og
inngripende. Dette samsvarer med psykolog
Peter Kinderman sine betraktninger om psykisk helse. Han har et sterkt fokus på forebygging hvor samfunnet må ta vare på borgerne
i form av arbeid, sikker økonomi og bolig. Han
peker da på den økonomiske nedgangen i
Europa og det stigende antallet selvmord på
grunn av dårlige kår og framtidsutsikter for
personene som er rammet, som eksempel
på samfunnsmessige årsaker til at personer
havner i emosjonell nød.

FREMTIDENS TJENESTER: – Det viktigste vi ser ut fra referater av samtalene under Toppmøte 2015,
er behovet for en mer humanistisk forståelse innen feltet, mener Tom Runar Bergane og Eva Svendsen.
(FOTO: ASTRID BORCHGREVINK LUND)

Ensomhet og nettverk
Daglig leder i Nasjonalt senter for erfaringskompetanse, Hilde Hem, sa i sin velkomsttale at brukernes rett til å være og rett til å
styre høres ut som en selvfølge, men likevel
hører vi om brukere som ikke føler seg hørt,
og som ikke får de tjenestene de selv mener
ville hjulpet dem til å oppnå bedring. Makten
og retten til at brukere selv kan definere hva
en har behov for, er viktig for fremtidens tjenester. Ensomhet og involvering av nettverk
og pårørende, er et området som er felles fra
flere innledere under Toppmøte 2015.
Behov for alternativer
En biologisk – psykologisk – sosial modell er den
vi legger til grunn for hvordan vi møter brukere
av tjenester i dag, men likevel ser vi at den medisinske modellen er den som er dominerende.
Biologiske faktorer, medisinsk behandling, og
diagnoser legges til grunn for å definere om
brukere er i stand til å ta valg på vegne av
seg selv eller ikke. Mette Ellingsdalen sa i sin
appell; «Jeg tror på retten til selvdefinering».
Da tar hun utgangspunkt i en modell basert
på menneskerettigheter og sosial forståelse.
Hovedbudskapet fra innledere og referater fra
dialogen under selve møtet peker på behovet
for et mer humanistisk grunnlag innen feltet.
Retten til individuelt tilrettelagt behandlingsforløp anbefales å styrkes, noe som innebærer
større respekt for brukeres egne valg og til å
være annerledes. Toppmøte løftet frem behovet for alternativer til medisinsk behan-

dling og forståelse, hvor den erfaringsbaserte
kunnskapen fra brukere og pårørende anerkjennes som en likeverdig kunnskap både innen tjenesteutvikling og i kunnskapsutvikling
for høgskoler og universitet.
Toppmøtets betydning
Toppmøte skal være en arena hvor brukerperspektivet står sentralt og hvor ulike stemmer
kan møtes for å skape dialog om store og
utfordrende temaer innen psykisk helse. Anbefalinger på bakgrunn av Toppmøtet står
sentralt, men vel så viktig er det at mennesker
kommer sammen og bygger nettverk, deler erfaringer og tanker. Sosiale medier, debattinnlegg, kronikker og meninger er med på å skape
en bevegelse mot ny kunnskap og et system
som i sterkere grad tar inn den erfaringsbaserte kunnskapen fra brukere og pårørende.
Anbefalinger
Det viktigste vi ser ut fra referater fra
samtalene under Toppmøte 2015 er behovet
for en mer humanistisk forståelse innen feltet,
hvor fokus på alternativer, hvile, dialog, nettverk og individuelle tilnærminger bør være en
del av fremtidens tjenester.

Prosjektleder/seniorrådgiver Tom
Runar Bergane og seniorrådgiver
Eva Svendsen
Les anbefalingene fra Toppmøte
2015 på side 46
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Lover å jobbe videre
med anbefalingene etter Toppmøte 2015
– Anbefalingene fra Toppmøte 2015 innen psykisk helse og rus tar vi med i tilknytning
til vårt videre arbeid med psykisk helse. Vi trenger alle gode krefter for å komme med
forslag, systemer og tiltak, sa statsminister Erna Solberg.
Godt over 100 ledere og representanter
fra brukerorganisasjoner, profesjonsorganisasjoner, utdanningsinstitusjoner og helsepolitiske topper var samlet til Toppmøte 2015.
Nyansere innholdet i tjenestene
– Vi er glad for at Erna Solberg er lydhør for
hva brukere og fagfolk innen psykisk helse
kan bidra med for bedre å nyansere innholdet i
fremtidens tjenester innen psykisk helse, sier
Hilde Hem, daglig leder ved Nasjonalt senter
for erfaringskompetanse innen psykisk helse.
– Vi forstår det slik at det derfor ikke bare er
erfaringene fra Danmark som skal danne
grunnlag for pakkeforløpet, men at myndighetene er åpne og nysgjerrige på modeller som
inkluderer bruker- og pårørendekunnskapen
på en god måte, sier Hem.
– Det er ikke pasientene som er pakken, men
pasienten får en pakkereise med en egen

reiseleder. Behandlingen innen psykisk helse
og rus skal komme raskere i gang med klare
tidsfrister, og involvere pårørende, sa Solberg.
Anbefalinger fra et samlet Toppmøte
– I etterkant av Toppmøte skal vi nå konkretisere innspillene fra dialogene rundt bordene. Vi kommer med anbefalinger om hva
fremtidens tjenester bør inneholde og hva
slags verdier og kunnskapsgrunnlag dette skal
være fundamentert på, sier Hilde Hem.
I desember ble disse anbefalingene overlevert
til Helse- og omsorgsdepartementet.

Tekst og foto: Birgitte Finne
Høifødt
Se video fra Toppmøte på
Erfaringskompetanse.no

Erna Solberg åpnet Toppmøte 2015, her sammen med Hilde Hem, daglig leder ved
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse.
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Psykiatrien
sykeliggjør oss
– Psykiatrien har vært med på å sykeliggjøre veldig mange. Bruken av diagnoser invaderer
hele livet vårt. Det er det største problemet, sier Gisle Roksund, fastlege og spesialist
innen allmenn- og samfunnsmedisin.
Han snakker seg fort varm når temaet psykisk
helse kommer på dagsorden. Roksund var en
av innlederne på Toppmøte 2015.
Samler på diagnoser
– Det er personen som har problemet, vi skal
være opptatt av. Men vi er mer opptatt av
symptomer og adferd og samler på diagnoser.
Bruken av diagnoser invaderer hele livet vårt.
Jeg er opptatt av personen, hvem han er, bakgrunn etc. Men når jeg henviser pasienter til
psykiatrisk poliklinikk blir de møtt med hauger
av papirer. Det tingliggjør personen i stedet
for spørsmålet om hvem personen er, sier
Roksund som reagerer på hvordan bruken av
diagnoser har økt.
Økonomiske interesser
– Den har økt voldsomt. Det skyldes blant annet sterke krefter innen legemiddelindustrien.
Men i tillegg til økonomiske interesser snakker
vi her om intellektuelle interesser som overvurderer eget fag, og som vil bekrefte det de
tidligere har gjort, hevder han.

er viktig at vi har en nasjonal kunnskapsbase
som tar vare på disse erfaringene, presiserer
Roksund som er skeptisk til regjeringens forslag om pakkeforløp.
Det levde livet
– Det er kanskje ikke den enkelte behandlingsform som er viktigst, men selve relasjonen
det handler om. Det må være et ønske om å
se personen bak problemet og det levde livet.
Da kan man lete etter mulighetene, sier Gisle
Roksund.
– Er du optimist?
– Fagfolk flest er interessert i pasientens
beste. Kommer det en bevegelse her, kan jeg
ikke skjønne at det ikke skal lykkes.

Test: Astrid Borchgrevink Lund
Se video fra Toppmøte på
Erfaringskompetanse.no

Viktige erfaringer
Fastlegen mener det er viktig å snu psykiatrien.
– Og for å få dette til trenger vi erfaringene
fra brukere og pårørende. Det er viktig å få
frem dette og derfor trenger vi Nasjonalt
senter for erfaringskompetanse innen psykisk
helse. Mange opplever at de har vanskelig
med å bli trodd. Nettopp derfor tror jeg det

VIKTIG RELASJON: – Det er kanskje ikke den
enkelte behandlingsform som er viktigst, men
selve relasjonen. Det må være et ønske om å
se personen bak problemet, sier fastlege Gisle
Roksund. (FOTO: THOMAS ØVERBØ)
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Hvorfor vi bør forlate
sykdomsmodellen
Ideen om at plagsomme følelser best kan
forstås som symptomer på fysiske sykdommer er gjennomgripende og forførende. Etter mitt syn er det en skadelig myte.

Måten vi hjelper mennesker på i akutt emosjonell nød er gammeldags, umenneskelig og
hemmet av uvitenskapelige ideer. Vi trenger
en radikal endring, ikke bare i forståelsen av
psykiske lidelser, men også hvordan vi utformer og tilbyr psykisk helsetjenester.
Alvorlige psykiske problemer som bipolar
lidelse eller schizofreni er ofte beskrevet som
biologiske sykdommer. Men vanligvis uten å
være relatert til en persons liv og erfaringer.
Selvfølgelig er alle våre erfaringer i en viss
forstand knyttet til funksjoner i hjernen. Men
denne logikken gjelder for all menneskelig
atferd og enhver menneskelig følelse: Sånn
som å forelske seg, erklære krig, eller å løse
matematiker Fermats siste teorem.
Det er vanskelig å lage et vitenskapelig
skille mellom «normale» følelser og emosjonell nød. Men de unormale emosjonene
klassifiserer vi som sykdommer, og deretter
forklares de som et produkt av kjemiske «ubalanser».
Hjernen vår har en kompleks biologisk
struktur, men er også en imponerende læremaskin. Det finnes økende bevis for at selv
alvorlige psykiske problemer ikke bare er et
resultat av defekte gener eller kjemiske avvik. Psykiske problemer er også et resultat
av læring: en naturlig og normal reaksjon på
det som kan skje med oss, og som former vår
oppfatning av verden.
Mange antar at alvorlige problemer som
hallusinasjoner og vrangforestillinger er grunnleggende biologiske i sin opprinnelse. Men vi

8

Veien Videre

har betydelig dokumentasjon på at traumatiske barndomsopplevelser senere i livet kan
gi psykotiske opplevelser. Slik som fattigdom,
misbruk og overgrep.
Når folk tror at deres fremtid er håpløs, kan
selvmord bli en reaksjon på vonde livshendelser. De siste årene med økonomisk nedgangstid i Europa har hatt en direkte påvirkning
på selvmordsratene. Dette er et dramatisk
og trist eksempel på hvordan sosiale faktorer
virker inn på vår mentale helse.
I boken «En resept for psykiatrien»
(«A Prescription for Psychiatry», 2014)
skriver jeg om et nytt manifest for mental helse og trivsel. Jeg argumenterer for
at tjenestene skal være basert på premisset om at kildene til emosjonell nød i
stor grad er sosiale.
Den bærende idé som underbygger psykiske
helsetjenester må endres. Utgangspunktet
for hjelperrollen bør være å hjelpe og støtte
mennesker som er fortvilet, som et resultat av
deres livssituasjon.
Humanistisk psykologi bør stå sentralt i
vår tenkning. Vår mentale helse er i stor grad
avhengig av vår forståelse av verden, tanker
om oss selv, andre mennesker, fremtiden og
samfunnet. Biologiske-, sosiale- og mentale
faktorer – vår læring som mennesker – er
alle viktige. Nettopp fordi de påvirker de sentrale psykologiske prosesser som hjelper oss
med å bygge opp vår oppfatning av hvem vi

Av I Peter Kindermann

Peter Kindermann,
professor i klinisk psykologi,
Universitetet i Liverpool.
(FOTO: BIRGITTE FINNE HØIFØDT)

er og hvordan verden fungerer. Dette er helt
motsatt den tradisjonelle sykdomsmodellen i
forståelsen av psykiske lidelser.
Dette betyr at vi bør erstatte «diagnoser»
med enkle beskrivelser av problemer. Vi må
slutte å betrakte folks reelle emosjonelle nød
som bare symptomer på diagnostiserbare sykdommer.
En enkel liste over folks problemer ville ha
større vitenskapelig gyldighet, og ville være
mer enn tilstrekkelig som grunnlag for individuell omsorgsplanlegging og for utforming av
tjenester.
Dette betyr ikke en avvisning av den vitenskapelige metode, snarere tvert imot. Mens
psykiatriske diagnoser mangler pålitelighet,
gyldighet og nytte, kan vi lett identifisere spesifikke psykologiske fenomener. Det er fullt
mulig å utvikle helhetlige behandlingsplaner
ut fra et slikt grunnlag.
Derfor bør vi se bort fra diagnostisering av
sykdom og jakten på en biologisk årsakssammenheng og hvordan ting utvikler seg. I stedet bør vi identifisere og forstå årsakene bak
operasjonelt definerte psykologiske fenomener.
Vi trenger ikke nødvendigvis medisiner for
å kurere eller håndtere psykologiske fenomener. Psykiatere og helsetjenester bør derfor
kraftig redusere bruken av medisiner for å
håndtere emosjonell nød.
Vi må tilby tjenester som hjelper folk til å
hjelpe seg selv og hverandre, i stedet for å
umyndiggjøre dem. Vi må utvikle tjenester

som bidrar til mobilisering av egenkraft. Det
betyr at vi må involvere et bredt spekter av
lokale aktører og psykologer i tverrfaglige
team, og fremme psykososialt arbeid snarere
enn medisinske løsninger.
Når folk er i akutt krise, kan en tilpasset
bosituasjon være nyttig, som for eksempel et
krisesenter eller annet kortsiktig sted å være.
Når krisen ikke blir sett på som et medisinsk
problem, er det heller ikke hensiktsmessig å ta
vare på folk på sykehus. En annen modell for
omsorg er nødvendig.
Å ta i bruk denne tilnærmingen vil resultere
i et grunnleggende skifte fra en medisinsk til
et psykososialt fokus.
Jeg tror overgangen fra sykehus til alternative døgnoppholdsplasser kan bidra til å redusere forskrivning av medikamenter.
Omsorgssvikt, avvisning og overgrep er
sentralt i utvikling av mange problemer. Derfor må vi heller styrke innsatsen
for gjøre noe med dette. Dette er en
oppfordring til en revolusjon i måten vi
forstår psykisk helse på og hvordan vi
skal yte tjenester for mennesker i nød.
Jeg opplever at revolusjonen allerede er
i gang.

Se videointerju fra Toppmøte
på Erfaringskompetanse.no
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Passar Kindermans
resept for psykisk
helsevern i Noreg?
Dersom pakkeforløpa nøyer seg med å definere ventetider og skildre samhandlinga
i helsetenesta, er alt vel. Men ein skal òg
standardisere behandlinga ut frå diagnosar. Alt Peter Kinderman seier, tyder på at
dette ikkje kan føre fram, skriver psykiater
Trond F. Aarre og psykolog Mehdi Farshbaf
ved Nordfjord psykiatrisenter.

Kinderman hevdar at det er ein myte at symptom på psykiske lidingar skuldast hjernesjukdom.
Han hevdar at psykiske plager i hovudsak
har sosiale, ikkje biologiske, årsaker. Difor bør
tenestene ikkje prøve å behandle «sjukdom»
eller «lidingar», men støtte folk som har det
vanskeleg på grunn av vilkåra dei lever under eller korleis dei reagerer på desse vilkåra.
Kinderman meiner dette også gjeld alvorlege
psykiske lidingar, som psykoselidingar. Han
peiker på at forsking finn klårt samband
mellom tidlege traume og seinare alvorlege
psykiske problem. For Kinderman er det vi i dag
ser på som sjukdom ikkje anna enn tilpassingar
til overveldande røynsler.
Kinderman vil at me skal slutte å sjå psykiske plager som uttrykk for diagnostiserbare
lidingar. Han meiner at enkle og greie skildringar av dei problema folk slit med, vil vere eit
godt grunnlag for å planlegge behandling og
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tenesteutvikling. Kinderman vil gå frå medisinske til psykososiale løysingar. Han tilrår
radikale endringar i forståinga av psykiske
problem og korleis me utviklar og organiserer
tenestene. Han utfordrar klinisk psykologi og
psykiatri både med omsyn til årsakene til det
vi kallar psykiske lidingar og kva som skal styre dagleg praksis: sjukdom eller individet sine
eigne røynsler.
Høver tankane til Kinderman i den norske kliniske kvardagen?
Helsestyresmaktene har bede tenesta om å
ta pasientane sine ynskje og verdiar på større
alvor og arbeide for meir friviljug behandling
og medisinfrie alternativ. Tenesta skal endre
arbeidsformer og organisering og ta utgangspunkt i meistring og ressursar, og ikkje berre
symptom og diagnosar. Så langt er alt vel.
Men styresmaktene har ein tosidig dagsorden – og dei to sidene går ikkje i hop. På den
eine sida skal me ta utgangspunkt i kva den
einskilde ynskjer, på den andre skal me følgje nasjonale retningsliner. På den eine sida
skal me fremje Pasientens helseteneste (eit
prisverdig initiativ frå statsråden), på den andre skal me utvikle pakkeforløp for psykiske
lidingar. Pakkeforløpa skal standardisere, ikkje individualisere, tilbodet. Tanken er, seier
statsministeren, at det skal redusere unødig
venting og sikre at alle får behandling «basert
på en standard forankret i den beste kunnskap

Av I Trond F. Aarre & Medhi Farshbaf

vi har om hva som hjelper». Det vert vist til
Danmark, der pakkeforløp er innført – ut frå
den kliniske diagnosen.
Dersom pakkeforløpa nøyer seg med å definere ventetider og skildre samhandlinga i
helsetenesta, er alt vel. Men ein skal òg standardisere behandlinga – ut frå diagnosar. Alt
Kinderman seier, tyder på at dette ikkje kan
føre fram.
Han har tvillaust rett i at diagnosane stort
sett ikkje avgrensar pasientgrupper som treng
den same behandlinga. Det er ikkje opplagt at
ein bør gje same behandling til alle som har til
dømes depresjon, for årsakene til depresjon
kan vere mange og samansette. Då blir det i
beste fall meiningslaust med slike forløp. I verste fall får det skadelege følgjer for dei som
blir pressa inn i standardiserte løysingar som
kanskje, kanskje ikkje, høver for vanskane dei
strir med.
Kinderman hevdar at sjølv omgrep som
schizofreni og bipolar liding er dårlege utgangspunkt for å planlegge behandling for
individet. Han har nokså rett. Dei nasjonale
retningslinene seier til dømes om schizofreni
at «om lag 25 prosent har èn sykdomsperiode,
mens 25 prosent får et kronisk, livslangt
forløp. De resterende 50 prosent har et
forløp mellom disse ytterpunktene».
Kan det same pakkeforløpet
vere tenleg for personar med
så ulike forløp? Ved mildare
psykiske lidingar er forløp
og trong for behandling
endå meir varierande. Det er
ikkje gode utgangspunkt for
standardisering.

Verdiane som ligg til grunn for Pasientens helseteneste kan ikkje sameinast
med pakkeforløp.
Difor er det viktig at politikarar og brukarorganisasjonar er på vakt. I verste fall skal det
no lagast reglar for korleis pasientar og klinikarar skal innrette seg, reglar som tek frå
dei handlefridom og kreativitet. I verste fall
vert pakkeforløpa maksimumsgrensa for kva
pasientane kan vente seg – ut frå diagnosen
dei har.
Dersom Kinderman har rett, så ramlar dette
korthuset i lag med diagnosesystemet som
det byggjer på. Alt me har lært av brukarane
våre, tyder på at dei ynskjer å medverke i avgjerda om kva som skal vere mål og middel i
behandlinga deira.
Det er på tide å kjempe for pasienten sin
rett til individualitet og fagfolka sitt høve til å
vere fagfolk. Helsehjelpa må vere tilpassa det
som er i vegen – og ikkje berre kva diagnose
som er sett.

Oversatt av Mark Hopfenbeck

DIAGNOSE: Helsehjelpa må vere
tilpassa det som er i vegen – og ikkje
berre kva diagnose som er sett.
(FOTO: ASTRID BORCHGREVINK LUND)
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Essay

En syk psykiatri?
I de fleste sammenhenger i Vesten i dag – arbeidsliv, politikk, kulturliv, frivillig engasjement – er demokratiet en selvfølge: Tanken er at alle mennesker er like mye verdt,
uansett. Dette må reflekteres i alle avgjørelser som blir tatt i alle former der mennesker
samles, fra små organisasjoner helt opp til en stat.

Når viktige avgjørelser skal gjennomføres er
det viktig at de som blir berørt av denne
avgjørelsen blir lyttet til. Logikken er såre
enkel: Om nye vedtak skal fattes, uansett
område, vil vedtakene ha større sjanse for å
bli viktige jo flere som har et eierskap til vedtakene.
Psykisk helse-antidemokratisk?
Men det finnes et felt i europeisk sammenheng der disse innlysende fordelene ved
demokratiet ikke helt har festet seg: Psykisk
helse. I alle fall om man skal feste lit til to nyere
bøker som påpeker en grunnleggende mangel
på demokrati innenfor psykisk helse-tjenestene i Norge og England: Brukerne av tjenestene blir i altfor liten grad lyttet til, til tross
for at det er de som selv vet best hvilke behov
de har, hvilke typer behandling som fungerer
og hva som skal til for å få livet inn i et spor
der helhet og mening kan gjenvinnes. Dette er
ikke bare udemokratisk, det blir også umoralsk.
Den samme trenden er helt tydelig om vi ser
på alle de historiene fra brukere og pårørende
som vi på Nasjonalt senter for erfaringskompetanse har samlet inn de siste årene: Mennesker midt i krisen, og menneskene rundt
dem, blir ikke lyttet til og tatt med på sentrale
beslutninger. Brukere forteller om behov for
alternativer til medisinsk behandling og tvang,
og ønsker et langt mer lyttende og ydmykt
psykisk helsepersonell.
Forfatterne Peter Kinderman, psykolog, og
Trond F. Aarre, psykiater, har skrevet bøkene
A Prescription for Psychiatry og Manifest
for psykisk helsevern, der de påpeker nødvendigheten av å tenke helt nytt på psykisk
helse-feltet. Mye er forbausende likt, selv om
den ene skriver fra en norsk kontekst og den
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andre fra britisk. Aarre er opptatt av å ruste
opp brukernes innflytelse og makt, Kinderman
går til angrep på forståelsen om at psykiske
lidelser er sykdomsdrevet. Begge vil skifte ut
den tradisjonelle medisinske måten å forholde
seg til psykiske problemer på, der pasienten
har en sykdom som kan kureres. De mener at
pasienten objektiveres, og at pasientene altfor sjelden tas med på viktige avgjørelser som
i siste instans bare gjelder pasienten selv. De
vil flytte makten og tilfriskningsprosessen tilbake til brukeren. Begge to stiller en diagnose,
men levner lite tvil om at den sykeste pasienten er psykiatrien selv. Den tradisjonelle sykdomsmodellen må skiftes ut med et radikalt
alternativ. For å endre på dette, bidrar de med
hvert sitt manifest.
Delvis er problemet demokratisk: De som
bruker tjenestene, pasientene, blir ikke hørt og
forstått i tilstrekkelig grad. De passiviseres av
systemet og settes ikke i stand til å selv være
med på bedringsprosessen.
Men bidrar de som bruker tjenestene i
det hele tatt med viktig kunnskap? Kan de
matche fagfolkenes ekspertise? Logikken bak
fenomenet «brukermedvirkning» er at brukerne/pasientene tilfører unik kunnskap. Folk
som opplever og strever med psykiske vansker
har en unik erfaring: De kjenner de ulike delene
av hjelpeapparatet, de kjenner til de mange
mulighetene og begrensningene i det offentlige hjelpeapparatet og de har kjennskap til
alternative hjelpeordninger og bedringsprosesser. Kort sagt: De er eksperter på eget liv.
Kritikken mot fagpersonene går ofte på at de
ikke har tillit til brukerne som primærressursen
til forbedring. Fagpersonene kritiseres for at
de har større lojalitet til sykdomssystemet enn
til pasienten. Resultatet er at medisinbruken

Av I Eskil Skjeldal

”De fant at om lag
1000 mennesker hadde tatt
sitt eget liv som resultat av
finanskrisen.”
har økt kraftig. Det som skulle være et verktøy, diagnosene, har blitt hovedsaken, ikke
pasientene. Den stadig utbredte forståelsen
av at psykiske sykdommer har en genetisk årsakssammenheng, og dermed må møtes med
medisinering, utsettes for kraftig kritikk av
Kinderman og Aarre.
Ny grunnlagstenkning
Peter Kinderman leverer overraskende og
bekymringsfull statistikk som viser at mange
mennesker opplever psykisk helse-systemet
i UK som straffende, tvangsbasert og undertrykkende. Han søker etter å forstå psykiske
lidelser på en annen måte. Han spør: Hva om
de psykiske problemene hos folk flest er en
normal og naturlig reaksjon på sosiale problemer og ikke biologiske sykdommer? Han
ønsker å forlate en biologisk sykdomsmodell,
og vil erstatte den med en psykososial modell.
Han løfter frem gode relasjoner og trygghet,
fremfor diagnostisering og medisinbruk. Han
argumenterer for en helsefaglig humanisme.
Kinderman stiller enkle spørsmål: Hva om
opphavet til psykiske problemer ikke er genetisk? Hva om vi i stedet for å diagnostisere for
å finne de rette medisinene, begynte å hjelpe
folk med å løse de problemene de skisserer?
Hva om vi i stedet for å satse på å forske stadig mer på genetiske årsaker til psykoser og
schizofreni heller satser tid og ressurser på
å endre den sosiale konteksten som skaper
disse problemene? Kinderman viser til forskning som peker på at sosiale faktorer henger
tett sammen med psykiske problemer. Lav
levestandard, fattigdom, arbeidsledighet, sosial og økonomisk ulikhet og ensomhet har
avgjørende effekt på et menneskes psykiske
helse. Kroneksempelet er et større forskings-

prosjekt i Liverpool, der forskere så på sammenhengen mellom finanskrisens innvirkning
på selvmordsratene: De fant at om lag 1000
mennesker hadde tatt sitt eget liv som et resultat av finanskrisen. Eller ta eksempelet med
mishandling, overgrep og vold i tidlig barndom:
Vold og traumer har sterk innvirkning på den
mentale helsen til den utsatte. Dette kan
virke innlysende, sier Kinderman, at traumatiske opplevelser nettopp er traumatiske. Men
det er altfor utbredt å ikke koble slike sosiale
og ikke-biologiske faktorer til forståelse av
psykoser eller andre tunge psykiske lidelser.
Dessverre elimineres slike sosiale faktorer ut
av forklaringsmaterialet, når en psykisk sykdom rammer, sier Kinderman.
Og hvorfor sitter det så langt inne å endre sykdomsmodellen? Kinderman mener,
ikke overraskende, at de store farmasøytiske
selskapene tjener på sykdomsmodellen: I UK
brukes 800 millioner pund på psykoaktive medisiner hvert år. Alle de impliserte er selvsagt
tjent med å opprettholde sykdomsmodellen.
Han mener i tillegg at profesjonskampen er
en faktor: Psykiatere og psykologer sikres
arbeid, status og makt ved at sykdomsmodellen opprettholdes. De får både intellektuell og økonomisk kapital ved å fastholde på
at psykiske lidelser er sykdomsdrevet. Men
Kinderman mener også at «folk flest» er tjent
med å opprettholde sykdomsmodellen: Om
en person er biologisk syk kan den fratas ansvar, og vi andre kan ha sympati for personen
på avstand. Problemet ligger utelukkende i
den syke, og dermed er det lite vi andre kan
gjøre. Men slik opprettholdes avstanden til
de psykisk syke i samfunnet: De psykisk syke
blir «de andre», og samfunnet kan friskmeldes, siden eventuelle sosiale årsaker til syk-
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”De fant at om lag
1000 mennesker hadde
tatt sitt eget liv som
resultat av finanskrisen.”

dom selvsagt ikke kan lastes for biologiske og
genetiske unormaliteter. Status quo opprettholdes, mens pasientene utsettes for stadig
mer fremmedgjøring: Deres atferd tolkes som
irrasjonell, noe som igjen fører til at omgivelsene ikke forsøker å finne de menneskelige
årsakene bak atferden. Resultatet er minsket
evne til empati.
Kinderman er sterkt kritisk til denne fremmedgjøringen: Han mener at i en situasjon der en
pasient opplever stort stress og kan føle at
både helse og liv står på spill, da trenger de så
mye empati og omsorg som overhodet mulig.
Særlig myten om at psykisk sykdom har en
genetisk forklaring, får et skudd for baugen.
Kinderman slår fast det selvfølgelige: Alle
menneskelige fenomen er påvirket av genetiske faktorer, også psykisk sykdom. Men det
er ikke slik at de genetiske faktorene er deterministiske. Kinderman påviser at genetiske og
miljømessige faktorer alltid interagerer. Han
vil løfte frem de miljømessige faktorene i mye
større grad. Hjerneforskningens status inn
mot psykisk helse er viktig, som han sier, men
viktigere er hvordan vi tolker resultatene, og
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at vi er oppmerksomme på når vi bruker data
til å understøtte biologisk-reduksjonistisk
tenkning og argumenter.
Manifestet
På bakgrunn av dette utsteder Kinderman et
manifest bestående av åtte artikler:

u

Tjenestene må baseres på at opphavet til psykiske lidelser i størst grad
er sosialt betinget. Det betyr at grunnlagstenkningen og rammeverket må endres
radikalt. Helsetjenestene må endre seg, fra
å behandle sykdommer til å hjelpe og støtte
mennesker som lider på grunn av endrede livsvilkår.

v Tjenestene må erstatte «diagnoser»

med rendyrkede beskrivelser av problemer. Vi må kutte ut å anse menneskers reelle
følelsesmessige lidelser som et symptom på
en sykdom. En enkel liste over et hjelpetrengende menneske sine problemer har større
vitenskapelig validitet og er mer enn nok for
en individuell omsorgsplan og ekstern hjelp.

BOKESSAY: Det fortjener oppmerksomhet at to sentrale fagpersoner som Kinderman og Aarre skisserer
så radikale endringer, skriver Eskil Skjeldal (FOTO: BIRGITTE FINNE HØIFØDT)

Psykiatriske diagnoser reflekterer ikke virkelige sykdommer, og en diagnose sier lite om
hva en pasient trenger hjelp til. En liste over
problemer som man søker hjelp for å løse,
kommuniserer mye bedre enn en diagnose. Da
kan alle lettere studere årsakene til de konkrete problemene, og ut fra det søke å behandle og hjelpe.

w Tjenestene bør radikalt redusere medisinbruken, og bruke den pragmatisk
heller enn å presentere medisiner som
«behandling». Dette betyr at vi må minske
vår tillit til at medisiner kan brukes til å dempe psykiske lidelser. Medisiner kan ikke kurere
eller dempe underliggende sykdommer. De
må kun brukes for å avhjelpe i konkrete situasjoner, som for eksempel hjelp for å få søvn.
Reduksjon er et stikkord. Det må generelt sett
bli færre utskrivninger, med lavere doser og i
kortere perioder. Vi må lytte til brukernes erfaringer med de aktuelle medisinene, hvilke
som har hjulpet dem og hvorfor, og bruke det
de forteller oss som veiledende for fremtidig
medisinbruk.

x Tjenestene må skreddersy hjelpen til
den enkeltes unike og komplekse behov.
Problemer kommer ikke i oversiktlige bokser, og tjenestene må være skikket til å passe
menneskets sosiale, personlige og psykologiske behov. Tjenestene må være spisset
mot forebygging og recovery. Dette betyr at
tjenestene først og fremst må hjelpe mennesker til å hjelpe seg selv. Det betyr videre å
involvere fellesskapet og spesialister i multidisiplinære team, og å promotere psykososiale
og ikke-medisinske løsninger. Når individuell
terapi er nødvendig, må denne være evidensbasert og tilgjengelig for alle. Terapien må
være rettet mot personens spesifikke problemer, ikke mot diagnosen, og må være tilpasset
den enkelte. Dette betyr videre at psykiateren
må ligne mer på allmennpraktikeren, og ta et
psykososialt perspektiv.
y Tjenestene må tilby omsorg, ikke
tvang. Her må makten flyttes vekk fra den
medisinske ekspertisen. Siden en sykdomsmodell ikke lenger er relevant, blir det også
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upassende å vise omsorg i egne sykehusavdelinger. Offentlige omsorgssteder må ledes
av sosialarbeidere, sykepleiere eller andre
mennesker som er trent i den psykososiale
forståelsen av psykiske lidelser. Medisinske
kollegaer bør være rådgivere for teamet, ikke
ledere av teamet. Tvangsbruk må reduseres,
og der tvang er nødvendig må disse valgene
være basert på risikoen som individet representerer for seg selv eller andre, eller basert
på muligheten til å være med å ta valg som går
på egen behandling. Den ansvarlige behandler
kan være en psykolog, en sykepleier eller en
sosialarbeider, og trenger ikke være en psykiater. Dette bør bli en rutine, som henger tett
sammen med vrakingen av sykdomsmodellen. Om man skal støtte en problemløsningsmodell, må lovene knyttet til psykisk helse
også endres. Lovene må sikre at omsorgen er
minst mulig restriktiv, den må gi nye roller til
nye profesjoner og ha et større fokus på sosial
rettferd.

z Teamene må blir radikalt annerledes, og må være multidisiplinære,
demokratiske og basert på en psykososial modell.
Mennesker med egenerfaring er spesielt verdifulle, men også mennesker som kan gi råd
om praktiske ting, som å finne arbeid eller
trening. Psykiatere vil også være verdifulle,
men en ideell modell for en interdisiplinær omsorg vektlegger personlige kvaliteter fremfor
profesjon. Medisinere skal ikke ha klinisk førsterang eller udiskutabel autoritet.
{ Tjenestene må være under lokal kontroll.
Siden psykologiske, følelsesmessige og atferdsproblemer er sosiale, så må psykologer,
terapeuter og sosialarbeidere jobbe tett sammen med sykepleiere, psykiatere og andre
offentlige helsearbeidere. Mental helse og
velvære er et sosialt og psykologisk fenomen,
med medisinske aspekter. Det er ikke først og
fremst et medisinsk fenomen, med sosiale elementer som et tillegg. Forståelsesrammene
må snus, og det betyr at det rette stedet for
psykisk helseomsorg er innenfor systemet av
sosial omsorg. Lokale og fellesskapsbaserte
tjenester må være kommunale.
| Vi må etablere sosiale forutsetninger
for ekte mental helse og velvære.
Siden mental helse og velvære er avhengig av
sosiale omstendigheter, trenger vi å beskytte
og fremme universelle menneskerettigheter.
16
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Omsorgssvikt, avvisning og mishandling er
årsaken til mange psykologiske problemer, og dermed må vi fordoble vårt arbeid for
å beskytte barn fra følelsesmessig, fysisk
eller seksuell mishandling. Voksne og barn
må beskyttes fra mobbing og alle former for
diskriminering. Vi må arbeide for å redusere
eller fjerne fattigdom, og redusere økonomisk
og sosial ulikhet. Vi må arbeide for at alle mennesker får bosted, mat og utdannelse. Dette
er også arbeid for mental helse og velvære. Alt
dette betyr at vi kan overføre psykisk helsetjenester til sosialt arbeid, bort fra sykehusene.
Det medisinske ansvaret bør overføres fra
psykiatrien til sosialt arbeid. Dette krever
større fokus på å utdanne innen psykososiale
tilnærminger til psykisk helse.
Psykiateren som gikk seg vill
I forordet til sin bok, Manifest for psykisk helsevern (2010), beskriver forfatter Trond Aarre
en nylig avsluttet reise. Som psykiater hadde
han mistet veien og gått seg vill. For å komme
seg videre måtte endre synet sitt på psykisk
helsevern. Midtveis i legegjerningen, forstår
han at noe er fundamentalt galt i det norske
psykiske helsevernet. Spesialisttjenestens
budsjetter har økt formidabelt, men Aarre mener at tjenestene ikke når flere pasienter eller
at kvaliteten blir bedre. Han innrømmer at det
er en underlig situasjon, og at det minner om
å gå seg fast i fjellet: Norge har en av de best
finansierte helsetjenestene i verden, men likevel opplever mange ansatte at det ikke er nok
ressurser. Aarre spør: Vil mer av det samme
virkelig føre oss fremover? Kanskje er et bedre
alternativ å tenke nytt om hvordan vi arbeider
og organiserer tjenestene? 5 prinsipper for et
nytt psykisk helsevern lanseres: Brukermedvirkning, samhandling, langsiktige perspektiver, fornuftig organisering og kompromissløs
faglighet.
Trond Aarres bok er drevet frem av at han
særlig har forandret syn på brukerne. Studier
og spesialistutdanningens fokus på det medisinske perspektivet har endret seg med årene,
og det er særlig pasienter og deres pårørende som har påvirket i riktig retning. Han vil at
brukerne og deres organisasjoner i langt sterkere grad skal utforme helsetjenestene, og ikke
profesjonene. Han vil ha en mer utadvendt,
samhandlende og demokratisk helsetjeneste
som tilpasser seg behovene fra brukerne.
Også Aarre har beveget seg bort fra det
medisinske perspektivet. Han kritiserer den
medisinske sykdomsmodellen. Han mener at
siden det medisinske hegemoniet har stått
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så sterkt, har hemmende tenke- og arbeidsmåter også blitt stående. Resultatet er profesjonskamper og dyr og uhensiktsmessig
organisering av tjenestene. Den medisinske
modellen passer godt på sykdommer som
ligner på maskinfeil, og der det ikke er noen
tvil om at pasientene skiller seg fra dem som
er friske. Slike diagnoser er Føllings sykdom,
som man kan vaksinere seg mot. Men det
vil neppe komme en tid der man kan vaksineres mot psykiske lidelser. Psykiske lidelser
er sjelden maskinfeil, slik Føllings sykdom er
det. Dermed blir det viktig å bruke diagnostikken riktig. Aarre mener at dagens psykiatriske
diagnostikk er «helt sikkert ugyldig» (s. 26)
Han kritiserer ICD-10 og DSM-IV for å ofre
gyldighet for å få bedre pålitelighet. Mange
av diagnosene er bare en samling av symptomer og tegn, og er ikke sykdommer. Dersom
en pasient har angst eller depresjon, trenger
det ikke være noe i veien med pasienten. Det
kan være omgivelsene det er noe i veien med.
Personen kan leve i uløselige konflikter eller
være uten tilgang til det som gir livet mening
og innhold, som ektefelle, arbeid og venner.
Da er det meningsløst å anse personen som
søker hjelp som bærer av en sykdom. Aarre
skisserer opp motforestillinger mot den medisinske modellen: Den er dyr, medisinene er lite
effektive og den hindrer andre og bredere tiltak som kunne kommet på plass raskere. Han
mener brukerne ikke kjenner seg igjen i den
medisinske tilnærmingen til plagene, og at
brukerne tross alt er de som skal lyttes til. Han
forkaster likevel ikke den medisinske modellen
helt, og mener at den kan passe på de mest
alvorlige psykiske lidelsene, som schizofreni
og alvorlige bipolare lidelser.
Alternativet
Hva er Aarres alternativ? Også Aarre søker,
som Kinderman, til en problemløsningsmodell: Enklere tiltak iverksatt av den kommunale
sosialtjenesten som fysisk trening, kurs i mestring av depresjon og andre psykiske lidelser,
hjelp til tilstrekkelig aktivitet, støtte til å være
i kontakt med andre mennesker, hjelp til å holde seg borte fra rusmidler og holde på stabile
livsrytmer ville være til stor hjelp for mange.
Den økende etterspørselen etter psykiske
helsetjenester må møtes med enklere midler.
Aarre mener at ingen yrkesgrupper kan påberope seg monopol på behandlinger. Man bør gå
vekk fra å sentralisere tilbudene noe som bare
fører til at de blir vanskeligere tilgjengelig for
folk flest. Han vil satse på en utadvendt spesialisthelsetjeneste som arbeider tverrfaglig og
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i større grad enn tidligere setter andre hjelpere
i stand til å yte gode tjenester. Han vil satse
mer på samarbeid og involvering av brukerne,
deres nærmeste og samarbeidspartnerne i
kommunene. Det må bli langt enklere å få enkel bistand, og terskelen for dyre, spesialiserte
og sentraliserte tjenester må bli høyere, selv
om også denne hjelpen må være tilgjengelig
for den som trenger den.
Aarre vil ha et folkehelseperspektiv, og vil
slutte å produserer flest mulig helsetjenester. Han viser til hvor tilfeldig det er at vi har
strukturert de psykiske helsetjenestene slik vi
har, og at det sykehusdominerte og sentralistiske systemet har påvirket fagpersonenes
holdninger og arbeidsmetoder på måter som
ikke alltid har vært i brukernes interesse. Om
man skal komme videre mener Aarre at vi ikke
kan prøve enda hardere innenfor det systemet
vi har arvet. Systemet må forandres. Brukerfokus må fremmes, samhandling mellom flere
aktører vil også fordele ansvaret og gi brukerne den nødvendige kraften til selvhjelp og
til styrket innsats for psykisk helse i et folkehelseperspektiv. Sykdommer og lidelser er ikke
alltid avgjørende for helsen vår: Ressurser,
tilhørighet, mening og mestring er også avgjørende. Der den medisinske tradisjonen har
fokusert på sykdommer, og slik gitt oss et patologisk helsevesen, vil Aarre ha et salutogenetisk helsevesen. I stedet for å spørre etter
hva som forårsaker sykdom, spør man hva som
forårsaker helse. De positive helseressursene
er trivsel, livslyst, optimisme, håp, mestringsevne, trygghet, positivt selvbilde, overskudd og sosial støtte. Helsens mysterium er

”Voksne og barn
må beskyttes
fra mobbing og
alle former for
diskriminering.”

”Spesialistene
må være
høykvalifiserte
konsulenter
som kan hjelpe
pasienten å velge
rette tiltak, så
de lettere kan
nå egne mål.”
knyttet til en helhetlig oppfatning av verden,
at den er håndterbar, meningsfull og forståelig.
Aarre slår et slag for helsefremmende tiltak
som skal mobilisere alle gode motkrefter og
bedre pasientenes helse, selv der man ikke
kan komme den psykiske lidelsen til livs: «Hele
ansvaret for god psykisk helse kan ikke ligge i
en etat eller institusjon. Mesteparten av det
som avgjør hvordan den psykiske helsa blir,
ligger utenfor helsevesenets kontroll.» (113)
Dette krever brukermedvirkning og god samhandling mellom alle aktører, ikke bare behandler og pasient.
Respekt for pasienten
Aarre har flere gode argument til forsvar for
brukermedvirkning, men mener at respekten
for pasienten er det tyngste. Den som ikke
systematisk søker etter hva pasientene mener vil frarøve seg selv verdifull kunnskap. Han
mener det har tatt altfor lang tid å oppnå den
mentalitetsendringen som må til for å avstå
makt til fordel for brukerne. Selv om regjeringserklæringen fra 2009 slo fast at brukermedvirkning skulle være det bærende prinsippet
i organiseringen av det psykiske helsevernet,
kan Aarre fortelle om at han kjenner altfor
mange eksempler der helsepersonell planlegger nye tjenester og omorganiserer tilbudene
sine uten at brukerne får medvirke. Det er ulike

grunner: Noen glemmer å ta dem med, andre
sier at de ikke tør eller at brukerne ikke har noe
å bidra med i faglige diskusjoner. Aarres egen
erfaring fra norsk psykiatri tyder på at brukermedvirkning har blitt sett på med stor skepsis
i fagmiljøene, som motstridende har føyet seg
etter krav fra styresmaktene. Det blir sett på
som tungvint, unyttig og byråkratisk, og som
en innblanding i medisinske spørsmål der deres
egen kompetanse var mer enn god nok. Aarre
presiserer forskjellen på «brukerorientering»
og «brukermedvirkning». Der man i det første
tilfellet forelegger brukerne ferdig utarbeidede forslag til vedtak, lar man brukerne i det
andre tilfellet få påvirke selve grunnlaget for
beslutningen. Han mener det er for mye orientering, og for lite medvirkning. Derfor mener
han at brukermedvirkningen må styrkes på alle
plan, både individ-, system- og politisk nivå. På
individnivå skjer det ved at brukeren får mer
informasjon og større innflytelse på hvordan
tjenestene blir utformet og gjennomført. På
systemnivå innebærer brukermedvirkning
at brukerne inngår i et likeverdig samarbeid
med fagfolk når det gjelder å utvikle tilbud,
planlegge tjenester og fatte beslutninger på
overordnet nivå. Da kan brukerundersøkelser
og tilfredsmålinger brukes. På politisk nivå er
det en forutsetning for meningsfull brukermedvirkning at brukerorganisasjonene blir involvert i politiske prosesser før beslutningene
blir fattet. Det kan skje ved at organisasjonene
oppnevner representanter i råd og utvalg, og
ved at organisasjoner er høringsinstanser.
Aarre ser at brukerne har blitt ekskludert.
Han mener at paternalismen er den største
årsaken. Paternalisme er et medisinsk-etisk
grunnsyn der legen stundom vet bedre enn
pasienten hva som er det beste, og til og
med kan tvinge gjennom tiltak mot pasientens samtykke. Han vil ha et skikkelig løft
av pasientens autonomi, og påpeker at det
er sjelden andre enn pasienten selv som vet
hvilke mål han eller hun vil forfølge. Klinikeren
kan være en god veileder, men det medisinske skjønnet må veie mindre enn pasientenes
egne ønsker. Han innrømmer at i enkelte tilfeller kan pasienter være så forstyrret at de
ikke kan utøve sin autonomi fullt ut. I slike
situasjoner må andre ivareta deres interesser. Men den velvillige paternalismen, som kan
være moralsk forsvarlig i unntakstilfeller, har
for lett blitt anvendt utenfor sitt legitime område. Mange helsearbeidere er kritisk til at helsetjenester skal kunne velges av pasienten.
Men kravene til forsvarlighet innebærer ikke
nødvendigvis at det er fritt valg, for pasienten,
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men at det er flere alternativer. Spesialistene
må være høykvalifiserte konsulenter som kan
hjelpe pasienten å velge rette tiltak, så de lettere kan nå egne mål.
Brukermedvirkning er ikke problemfritt,
Aarre innrømmer det. På individnivå klarer de
fleste å representere seg selv. På systemnivå kreves det at brukerrepresentanter må
representere flere med liknende problemer.
Pasienter må få nødvendig opplæring i å være
brukerrepresentanter. Noen brukerorganisasjoner har fått kritikk for at de representerer de
mest ressurssterke pasientene. Og Aarre spør
om det kanskje er slik at de aller sykeste ikke
engasjerer seg så ofte? Det er derfor viktig at
brukerrepresentantene fremmer interessene
til dem som er minst taleføre, og som kanskje
trenger brukerrepresentasjonen mest. Men de
fleste brukere\representanter insisterer på at
de har en egen ekspertise i form av erfaringskunnskap og kunnskap om hvilke holdninger
og tiltak som er verdsatt av brukerne. De kan
også si noe om hvor langt ekspertenes ekspertise strekker seg, og når brukerkompetansen
blir vesentlig: «Heldigvis møter vi stadig flere
brukerrepresentanter som oppfyller disse
kravene, og dermed kan fremme synspunkter
som helsetjenesten ikke kan klare seg uten.»
s. 140.
Konklusjon
Å lese disse to bøkene sammen, har belyst fire
ting:

u Sykdomsmodellen har begrenset potensi-

al til å forløse det som psykiske helsetjenester skal sikre: Bedring og mestring av
eget liv.

v Det festes for stor lit til medisiner, og det

w Brukerne er eksperter på eget liv og må
tas med på alle nivå. Om ikke blir tjenestene antidemokratiske og uetiske.

x Dette haster.
Det at Kinderman og Aarre begge legger opp
til hvert sitt «manifest» for psykisk helsevern, vitner om hvor harde de ideologiske frontene er. Her har vi altså to aktører fra fagsiden som bekrefter at deres stand også kan
virke fastlåste og ideologiske. Et «manifest»
er en tekst som danner grunnlag for en ideologi, eller en ny retning, ved å gjøre rede for
prinsippene og intensjonene bak. Et manifest
dreier seg om det grunnleggende viktige, det
som ikke kan sees bort fra. Ekvivalenten til religion kalles «trosbekjennelse», og bruken av
manifest-sjangeren vitner dermed om at de
virkelig ønsker radikale endringer. Det fortjener oppmerksomhet at to sentrale fagpersoner
skisserer så radikale endringer. Det at disse
to fagpersonene viser vilje og analytisk evne
til selvkritikk og å tenke nytt, er en viktig begivenhet, som vi kan håpe fører til handling.
I dette bokessayet skriver Eskil Skjeldal om
sammenfallende tematikk i bøkene A Prescription for Psychiatry og Manifest for psykisk helsevern. Bøkene er skrevet av forfatterne Peter
Kinderman, psykolog og psykiateren Trond F.
Aarre, der begge påpeker nødvendigheten av
å tenke helt nytt på psykisk helse-feltet. Mye
er forbausende likt, selv om den ene skriver
fra en norsk kontekst og den andre fra britisk.
Skjeldal er utdannet teolog og har en master
i faglitterær skriving. Han jobber som seniorrådgiver og bibliotekar ved Nasjonalt senter
for erfaringskunnskap innen psykisk helse.

arbeides for lite med alternativer til medisinering.

”Brukerne er eksperter
på eget liv og må tas
med på alle nivå.
Om ikke blir tjenestene
antidemokratiske og uetiske.”
Veien Videre
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Hjelp på egne
premisser
Det nytter ikke å få til en forandring innen psykisk helsevern før vi skroter sykdomsmodellen mener Mette Ellingsdalen, tidligere leder for Menneskerettighetsutvalget i We Shall
Overcome.
Ellingsdalen var invitert på Toppmøte 2015
som en av innlederne. Hun har i mange år blant
annet jobbet for å sikre at menneskerettighetene til personer med nedsatt psykososial
funksjonsevne respekteres fullt i psykisk
helsevern. Opphør av tvangs-psykiatri og
medisinfrie tilbud er også viktige kampsaker.
Savner en innholdsdebatt
– Opptrappingsplanen for psykisk helse (19992008) handlet mye om ressurser og system,
men lite om innhold og menneskesyn. Hadde
vi hatt en innholdsdebatt den gang, mener jeg
vi kunne ha fått et annet resultat.
Ellingsdalen tror derfor ikke på å rope etter mer penger innenfor det nåværende systemet, slik som blant annet psykiateren Anne
Færden tar til ordet for i en kronikk i Aftenposten høsten 2015.
Mer tvang med mer ressurser
– Det nytter ikke å få til en forandring med
mer ressurser før man forandrer forståelsen
av hva som hjelper. Mer ressurser i form av
folk er bra, men ikke hvis det betyr ressurser til
mer bruk av tvang eller mer piller innen psykisk
helsevern. Det vil etter min mening skaper mer
problemer enn det vil løse.
– Jeg står for en modell hvor menneskerettigheter er fundamentet, og hvor samfunnet tilrettelegger ut fra hvilke behov og støtte
den enkelte trenger, istedenfor å lete etter feil
som skal fikses.
«Hva har skjedd med deg?»
– I dag blir mange møtt at et system som spør
“hva er galt med deg”? I istedenfor burde man
ha spurt: “Hva har skjedd med deg, og hva
trenger du?”
Ellingsdalen mener sykdomsmodellen gjør
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feil å diagnostiserer tidligere erfaringer og
traumer.
– Sykdomsmodellen er mektig, og dominerer hele helsesystemet, trygde- og rettssystemet. En modell som har utspilt sin rolle og
helst bør skrotes, men det krever dyptgripende
forandringer:
– Når vi forlater den medisinske modellen
hvor behandling av lidelser og sykdom er i
fokus, og går over til en menneskerettslig og
sosial modell som bygger på inkludering og
støtte til selvbestemmelse, mener jeg psykisk
helsearbeid ligger langt foran spesialisthelsetjenesten på dette feltet, sier hun. Når vi
skal finne praksiser som kan bygges videre på
er det der vi må lete.
Paradigmeskifte innen psykisk helsetilbud
Hun tenker at noe av det viktigste med det
nye paradigmet innen psykisk helse er at man
beveger seg bort fra å ta avgjørelser for mennesker, til fordel for å tilrettelegge for at mennesker kan ta avgjørelser selv.
– Dette krever trygge relasjoner bygd på
tillit og stor respekt for integriteten til det
mennesket du skal støtte.
Selvbestemmelse og selvdefinering er viktige
stikkord:
– I fellesskap skal den som trenger hjelp og
den som yter hjelp finne ut hva som hjelper.
Det vil også utjevne maktforholdet.
Psykose – en smertefull reaksjon
– Den medisinske modellen handler mye om
hvordan vi forstår psykose. Hva tenker du?
– Jeg ser på psykose som en smertefull reaksjon og et forsvar. Ofte kan dette ha sammenheng med traumer, som for eksempel vold
eller mobbing. I denne konteksten mener jeg
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MÅ TILFØYE MER: Behandling
bør være knyttet til mer enn
behandling av symptomer
mener Mette Ellingsdølen

dette ikke er en hjerneorganisk sykdom, det
er heller ikke bevist. Psykose kan forstås som
et symptom på noe, en reaksjon, ikke som en
sykdom i seg selv.
Lov om psykisk helsevern i Norge kan imidlertid gi hjelpeapparatet adgang til å bruke
tvang for å behandle en psykose – etter at
visse kriterier er oppfylt.
Dette lovverket må endres mener Ellingsdalen.
– Innenfor den medisinske modellen, som
lov om psykisk helsevern bygger på, har ikke
mennesker med psykososiale funksjonsnedsettelser de samme rettigheten som andre
samfunnsborgere. Dette har store negative
konsekvenser, som går enda videre enn frihetsberøvelse og tvangsbehandling og påvirker selve forståelsen av mennesket. Det
gjør det enkelt å frata oss selvbestemmelse
og retten til å definere oss selv og hva vi
sliter med, også når det ikke fattes formelle
tvangsvedtak.
Lov om psykisk helsevern i utakt med
FN-konvensjon
Hun minner om at Norge forpliktet seg til
FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i
juni 2013. Gjennom komiteens anbefalinger
fremkommer det tydelig at særlovgivning,
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overformynderi og psykiatrisk tvang ikke er i
tråd med konvensjonen.
Samme år kom Likestillings- og diskrimineringsombudet ut med en rapport der de
konkluderer med at lov om psykisk helsevern
ikke er i tråd med denne FN-konvensjonen.
– Det er så langt en rungende taushet fra
myndighetene om hvorvidt nye lovendringer
er i sikte.
Et tilfluktsted
– Behandling bør være knyttet til mer enn behandling av symptomer.
– Hva trenger man for å få et godt liv?
Noen å snakke med er ofte viktig, men det kan
like godt være en filosof, ikke nødvendigvis en
psykolog, mener hun.
– Mange vil også trenge et døgntilbud. Selv
liker jeg ordet tilfluktsted. Et sted man kan roe
seg ned, og rett og slett få omsorg.
– Noen opplever at medisiner fungerer for
dem, andre opplever at de ikke fungerer eller
skader dem. Det viktigste er at medisiner skal
være et tilbud på lik linje med annen hjelp, uten
tvang, og at det skal finnes reelle alternativer,
fremholder Mette Ellingsdalen.

Tekst og foto:
Birgitte Finne Høifødt

Nyhet!
HVA VI TRENGER: Recovery er
ikke en metode, men en filosofi. Det
handler om hvordan vi mennesker er
som individer og hva man trenger,
mener Victoria Skretting.

Jeg fikk tildelt en
ny kvote
– Hvis vi ikke tror at folk kan endre seg,
hvordan skal de da kunne klare seg, spør
Victoria Skretting.
Hun jobber som konsulent i dropout-teamet til
Helse Stavanger. Teamet arbeider for å forebygge og redusere dropout innen TSB(tverrfaglig, spesialisert rusbehandling).
Endret livsstilen
Skretting har ni års erfaring med å bruke recovery-orientert filosofi, likemannsarbeid og
fysisk aktivitet for å bli rusfri og endre livsstilen. Hun sitter i flere utvalg og grupper hvor
hun jobber for igangsetting av recovery. Det
gjelder både innen Helse Stavanger og kommuner. Hun var en av foredragsholderne under årets Toppmøte 22. september.

Likemenn
– Recovery betyr mye for meg personlig. Tidligere så det dystert ut, men jeg fikk tildelt en
ny «kvote». Recovery er ikke en metode, men
en filosofi. Det handler om hvordan vi mennesker er som individer og hva man trenger.
Recovery er en lang prosess nettopp fordi vi
snakker om mennesker og hva de trenger, sier
Skretting som legger stor vekt på betydning
av «likemenn».
– Det bør absolutt ansettes flere med brukererfaring. Da får man en annen kommunikasjon og man kan tilføre hverandre forskjellige
ting, understreker Skretting til Erfaringskompetanse.no.

Tekst og foto:
Astrid Borchgrevink Lund
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Det er
lov å
stille
krav

ENDRING: – Jeg tror vi kan få til en endring og vi må tenke
langsiktig, sier leder av Mental Helse Ungdom, Adrian Lorentsson.
(FOTO: BIRGITTE FINNE HØIFØDT)

– Noe av det verste man kan bli utsatt for er når ingen krav blir stilt fordi man har en
psykisk sykdom. Men mange har massevis av ressurser. Det som trengs er litt rettlegging,
blant annet for å få fullført utdanningen, sier Adrian Lorentsson, leder av Mental Helse
Ungdom.

Tror på nettverk
og åpne dialoger
Med den tradisjonelle sykdomsforståelsen av psykiske lidelser er det helsepersonellet
som definerer hva slags samarbeid de vil ha med pårørende, sier Anne-Grethe Terjesen,
landsstyreleder i Landsforeningen for Pårørende innen psykisk helse.
– Jeg har fått øynene opp for hvor demokratisk
modellen åpne dialoger i nettverksmøter er,
sier Terjesen i LPP. Hun bidrar med innlegg på
Toppmøte 2015.
– Til forskjell fra sykdomsmodellen som
dominerer det psykisk helsefeltet, opplever jeg
at nettverksmodellen inkluderer og anerkjenner
pårørende på en langt mer demokratisk måte.
Hun minner om at man ikke skal lenger tilbake enn 1980-90-tallet da man i sykepleierutdanningen lærte at mødre hadde mye
av skylden for at gutter utviklet diagnosen
schizofreni. Skyld og skam var forbundet med
foreldrerollen.
Helsepersonell og holdninger på pårørende
– Når man i utdanningen fikk høre at pårørende var den viktigste årsaksfaktor for utvikling
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av schizofreni, kan man jo skjønne at slike
holdninger kan gå på bekostning av en positiv
relasjon mellom pårørende og helsepersonell,
sier hun.
Selv om mye av dette tankegodset er i ferd
med å bli utdatert, mener hun mye henger igjen i hjelpeapparatets holdninger og kultur.
Andre briller enn hjelpeapparatet
– Vi trenger et nytt ståsted for samarbeid. Til
forskjell fra tradisjonelle samarbeidsmøter,
som for eksempel ansvarsgruppemøter, legger nettverksmøter opp til at hovedtyngden
av møtedeltakerne er fra det private nettverket. Samtalene vil da gi et bredere bilde på
hvem hovedpersonen er, både som frisk og
syk. Familiemedlemmer og venner som kjenner pasienten ser med andre briller enn hjelpeapparatet.

Nyhet!
Lorentsson har erfaring fra arbeid innen brukermedvirkning, så vel som egne erfaringer.
Han var en av flere innledere på Toppmøte
2015 der temaet var «Med rett til å være, med
rett til å styre». Arrangementet i Oslo tok for
seg grunnlagstenkningen og innholdet i fremtidens tjenester innen psykisk helse og rus.
Mennesker, ikke «brukere»
Et sentralt stikkord er dialog. Lorentsson er
ikke i tvil om hvordan ungdom ønsker å bli sett,
møtt og forstått.
– Slik det er nå blir vi ofte møtt med en diagnose eller noe som skal utredes. Men det
bør handle mye mer om hvordan man blir møtt
uten å få merkelappen «bruker». Det handler
om mennesker, ikke «brukere», påpeker han.

Langsiktig jobbing
– Hvor mener du nøkkelen ligger?
– Jeg tenker at barn og unge må bli sett og
tatt på alvor så tidlig som mulig. Vi trenger et
godt støtteapparat. Og vi trenger langt flere
ressurser enn det som finnes i dag. Jeg tror
ikke at de som jobber i psykiatrien er ute etter
å ta folk, selv om beltelegging kan oppleves
veldig dramatisk. Men jeg håper inderlig at vi
får til en endring der det å lytte til folk blir sett
på som viktig, sier Lorentsson som tror det er
mulig å få til en endring ved systematisk jobbing fra flere hold over tid.
– Folk må få hjelp når de trenger den. Da er
det blant viktig at det blir jobbet tverrfaglig.
Jeg tror vi kan få til en endring og vi må tenke
langsiktig, presiserer han.

Tekst: Astrid Borchgrevink Lund

Anne-Grethe Terjesen er leder i LPP
og innleder under Toppmøte 2015

– Med nettverksmodellen kommer flere
stemmer til, og dialogen involverer pårørende
på en likeverdig måte. Kompetansen pårørende sitter med blir mer brukt i denne modellen.
Stiller krav til helsepersonell
– Det er heller ingen tvil om at denne formen
stiller høye krav til helsepersonellet og deres
relasjonskompetanse, samt pedagogiske
egenskaper. Dette er en helt annen måte å
jobbe på. Samarbeid på tvers er også viktig
her, understreker hun.
– Arbeidsformen har lært meg at vi trenger
andre verktøy enn medisiner og individuell terapi, som er den rådende formen for behandling
i dag. I tillegg til nettverkssamtaler trenger vi
mer familiearbeid, og hjelp til å få mennesker
med psykososiale helseproblemer i jobb.
– Når Toppmøte 2015 har som tema med

rett til å være – med rett til å styre tenker jeg
det handler om at hvert enkelt menneske har
behov for å bli akseptert for den man er.
– Å styre over livet sitt kan for noen bety
at man velger å leve med større eller mindre symptomer. Det kan bety at man har
muligheter til å velge den behandlingen man
selv har mest tro på, så lenge en ikke er til fare
for seg selv eller andre.
– Jeg håper Toppmøte 2015 har vist tydelig
hva brukere og pårørende er opptatt av, og at
dette blir tydelig formidlet til politikere, forsknings- og fagmiljøer. Hvis det er sånn at brukeren vet hvor skoen trykker, vet vi ganske mye
om hva slags behandling og oppfølging som
ønskes, sier Anne-Grethe Terjesen.

Tekst og foto:
Birgitte Finne Høifødt
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En ny psykiatri
behøves
Biologiens optimistiske syn på å forklare alle psykiske reaksjoner med kjemisk ubalanse
gir lite rom for å møte mennesker med eksistensielle spørsmål og reaksjoner på livet,
skriver Dagfinn Bjørgen i denne kronikken i forbindelse med Toppmøte 2015.
Biologiens optimistiske prinsipp med å forklare alle psykologiske reaksjoner som kjemisk
ubalanse, gir lite rom for å møte mennesker i
eksistensielle kriser og reaksjoner på livet.
Faktum er at det finnes ingen klare, biologiske markører for de fleste tilstander med
psykisk uhelse med unntak av organisk skade,
hormonforstyrrelser og lignende.
Psykiater Trond F. Aarre opplever selv at behandlere jobber etter to valg; ta medisiner og
blir frisk, eller ikke ta medisiner og bli værende syk. Hadde medisiner vært et helhetlig og
adekvat tilbud, burde ikke uføretallene økt.
Det burde heller ikke vært slik at færre med
psykiske helseutfordringer enn før klarer å stå
i arbeid.
Medisinfrie
Da jeg som landsleder i Mental Helse fremmet
argumenter for fellesaksjonen for medisinfrie
tilbud, ble det hevdet at det er uetisk å ikke
tilby medisiner. At pasienter stoler på psykiaternes råd er naturlig, og bloggeren Victoria
Ibabao Edwards skriver: «for jeg trodde jo jeg
fikk medisiner for at jeg skulle bli veldig mye
bedre».
Etter flere år forsto hun at medisinene var
en del av problemet, og hun ble ikke verre da
hun sluttet å ta dem. At medisinbruk kan ende
veldig galt, viste TV2 i 2013 med eksemplet
Silje. Hun tok sitt eget liv etter å ha blitt gitt
en dødelig cocktail på tilsammen 16 ulike medisiner. Pårørende til Silje opplevde på lik linje
med mange andre at psykiatrien ikke kunne
tilby noe annet. Dette er en realitet som psykiatere må ta inn over seg.
God hjelp
Flere brukere av psykiatrien får god hjelp av
medisiner, men det er viktig å merke seg at når
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medisingrupper benevnes som antipsykotiske
midler, er det som regel ikke slik at psykosen
forsvinner kun ved medisinering.
De fleste må i tillegg finne både andre
mestringsmåter og behandlingsveier for å få
bedring. Mange som jobber innenfor psykiatri
tror ikke på remisjon av psykoselidelser, det
vil si at sykdommen går tilbake og forsvinner.
På tross av dette, finnes det mange eksempler på mennesker som har blitt bedre, og som
med assistanse fra gode hjelpere innenfor og
utenfor psykiatrien klart å komme videre. Det
er sjelden eller aldri medisinene som nevnes
som hovedårsak.
Tiltro
De aller fleste har stor tiltro til hva behandlere
velger å definere som deres problem, og tilhørende hjelpetiltak. Det kan derfor gå mange
år før man forstår at man har blitt villedet av
profesjonene, som Ibabao Edwards forteller.
Erfarne brukere ender ofte opp med å stille
spørsmål ved behandlingen de har fått, og ser
gjerne i ettertid at psykiatrien burde ha gitt en
annen type hjelp. Det finnes ingen enkle svar
på problemstillingene psykiatrien blir konfrontert med i dag, men nevnte brukererfaringer
utfordrer både den tradisjonelle sykdomsmodellen og forståelsen av hva som er god
helsehjelp.
Likevel er det viktig å være klar over at de
medisinfrie alternativene som fremmes av
brukerne, stort sett er innenfor det som defineres som god psykiatrisk behandling, som for
eksempel samtaleterapi, kognitiv mestring, og
så videre. Dessverre kommer de i skyggen av
psykiatriens klokketro på den biologiske modellen og det moderne helsevesenets krav til
effektivitet.

Av I Dagfinn Bjørgen

Må hjelpes
Mennesker i psykisk nød må hjelpes til å se
hvilke ressurser de kan mobilisere. Opplevelse av sammenheng og det å ha kontroll over
eget liv er de viktigste helbredende enkeltfaktorene for en psykisk krise.
Sosiologen Aaron Antonovsky fremmer
et alternativ til sykdomsmodellen, og mener det er feil å definere om man er syk eller
frisk. Psykisk helsehjelp må være å bidra til begripelighet, håndterbarhet og mening i eget
liv. Helseminister Bent Høie har fokusert på
brukervalg, noe som per dags dato er illusorisk innen psykiatrien. Psykiatrien må presentere de ulike behandlingsstrategiene som kan
tilbys, og brukere må kunne lese seg til og
vurdere hva man vil prøve sammen med sine
hjelpere. Selv om man er kommet i et sjokk
over å ha fått psykiske helseutfordringer, vil
man raskt ha en egen forståelse av hva som
kan hjelpe. Psykolog Barry Duncan fremhever
at brukerens teori for endring har stor gjennomslagskraft for tilfriskning.

vist seg å gi større opplevelser av mestring og
mindre bruk av seng over tid.
Det er ikke uvanlig at tilfriskning også handler om å få på plass praktiske ting som bolig
og økonomi. Fremtidens psykiske helsearbeid
må i større grad gi rom for å diskutere eksistensielle spørsmål, hvor livets utfordringer
ikke blir satt i sammenheng med diagnoser.
Meningsfylt
«Recovery» er begrepet som omfavner både
det å bli bedre og det å få et meningsfylt liv
tross egne utfordringer. Det må formidles håp
og tro på at man kan få et godt liv og at psykiske helseutfordringer kan mestres.
Kjære Bent Høie og stortingspolitikere:
Psykiatrien behøver et politisk søkelys hvor
man setter kursen mot kvalitetssikring og
hvor tiltak ut fra brukerperspektivet blir
ledestjernen.
Dagfinn Bjørgen

Leve med
Mange brukere mener at en psykose er noe
man må leve seg gjennom og ikke «dopes
bort», og vi som har opplevd psykisk uhelse
mener at det må ses i sammenheng med
hele livet. Bistand til å rydde opp i livet og få
forståelse av egne utfordringer er essensielt.
Stemmehører Debra Lampshire fra New Zealand har gjennom sin personlige «recovery» vist at det å ta stemmene på
alvor som en del virkeligheten, var
en av flere løsninger for henne.
Dette i motsetning til den gang
rådende faglige praksis om å ikke
underbygge vrangforestillinger.
I Vårt Land 14. september
løfter professor Peter Kinderman
frem at det behøves ny form for
omsorg og et skifte fra sykehussenger til alternative døgnplasser.
Det å få en pause fra ansvar vektlegges i like stor grad som det å ha
et aktivt behandlingsinnhold. Brukerne
etterspør brukerstyrte sengeplasser har

FORSKNING: Leder av
Erfaringskompetanses rådgivende
utvalg, Dagfinn Bjørgen.
(FOTO: THOMAS ØVERBØ).
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Kvitveis
Tenk at ho endeleg er her- i dette landskapet som ho ikkje lengre hadde trudd eksisterte;
frodige skogar, stille lundar med fuglar som deler raust av si glede over våren, over lyset og
over alt det glade livet som ventar framover. Ho har vore så altfor lenge i eit uendeleg mørke,
i ei underverd der lyset ikkje nådde inn. Der den einaste lyden ho kunne høyre var sin eigen
angstfylte pust. Men no er ho her og kan merke sin eigen kropp, kjenne at ho lever og kan la
blikket velge å dvele med alt det vakre og reine som finst rundt henne. No kan ho glede seg
over blomane som strekker seg mot lyset og opnar kronblada sine i venleg helsing til livet.
Kjenne lufta kile henne rundt øyrene når vinden bles frå nordvest og regnet vaskar kvar pore
i andletet. Kva var vegen ho måtte gå for å kome hit? Kva var det som fekk denne livgivande
krafta til å strøyme som brusande elv gjennom årene og gi henne trua på at også ho har retten
til ein plass på jorda?

Ho hadde vore så flink så lenge og strekt
strikken lenger enn langt. Alle desse krava til å
prestere, vere nyttig, vere til stades for andre,
ikkje kjenne etter, berre stå på og smile. Ikkje
stoppe opp og hente frå kjeldene i pausens
kraft eller naturens overflod utan dårleg samvet. Men ein dag var det tomt,- å løfte beina
ut av senga og ta det fyrste steget inn i dagen, vart umogleg. Alt stansa opp og alt lys
var borte. Kjensla av å vere tom og trist hadde
tatt over og meininga med livet var der ikkje
lengre.
Lenge var ho i dette isolatet, utan kontakt med
omverda, utan at nokon kunne kome inn og gi
henne dette vesle lysglimtet av håp. Ho måtte
berre vere i denne natta, åleine. Rundt henne
streva menneska som var glade i henne, med
å få henne tilbake til den dyktige, smilande
jenta. Dei ville så gjerne hjelpe. Men ho kunne
ikkje imøtekome alle desse krava lengre. Til
slutt gav dei opp og framande menneske
tok over med venlege ord som ho ikkje kunne
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forstå. Dei kom og gjekk,- desse kvitkledde
som skulle vere englar, men som også hadde nøklar og sprøyter som våpen mot uro og
frykt. Kvar var den handa som kjærleg kunne
røre ved hennar kinn, gi håp, som kunne halde
rundt eller berre vere der? Tomromet mellom
henne og dei andre var til å ta og føle på. Einsemda vart større, mørket om mogleg, svartare og endå meir ugjennomtrengjeleg. Og ho
kunne ikkje anna enn å falle, lenger og lenger
inn i eit tomrom ho aldri hadde trudd eksisterte.
Utan lys, varme, lukter, kontakt eller lydar. Ho
gav seg over i denne svimlande nedturen utan
håp om å bli berga. Så skjedde eit skift.
Det hadde vore ein heilt vanleg dag. Ho hadde
sitte åleine på romet sitt som så ofte tidlegare og sett formålslaust ut av vindauget. Ho
kunne høyre lydar frå korridoren og den travle
avdelinga bak henne, men det nådde ikkje inn
til hennar stille univers. Månadar hadde gått
utan at ho hadde kjent anna enn livløyse og
frost. Kroppen var som nedisa.

Kronikk

Men brått fekk ho auge på noko i hagen som
ho ikkje hadde lagt merke til tidlegare. Bak
det solide tuntreet var marka dekka av kvitveis, det fyrste teiknet på vår og nytt liv. Dei
stod der tett i tett og roleg lyste ut sin venleik. Det var som naturen sjølv kom med ein
bodskap om håp og ei påminning om at livet
venta på henne. « Kom ut til oss! La oss saman prise våren og lyset! Vi berre står her og
er takksame for det livet vi har fått. Også du
er god nok som du er!» Dette var ord ho hadde høyrt dei framande fortelje henne mange
gongar, utan at det gav meining. Men no var
det som noko vakna til liv i henne; prikking
i hendene og hjartet som fekk blodet til å
strøyme gjennom årene. Det var som om ein
skugge forsvann ut av romet, lyset vart klarare og ho kunne kjenne dufta av jord og sol. Ei
ny sinnsstemning fylte henne. Med lette steg
gjekk ho ut i avdelinga, stod andlet til andlet
overfor ein av dei framande, såg henne lenge
i augo, smilte for fyrste gong på månader og
sa at ho var klar for ein tur ut. I hagen sette ho

seg med ryggen til tuntreet og med kvitveisenga bognande framfor seg. Sola stod høgt på
himmelen og fuglane kvitra sine livlige melodiar. Medan ho sat slik, kjente pusten fylle lungene med frisk vårluft og kunne ta inn desse
vakre omgivnadane, kom ein av dei framande
og sette seg stille ved sidan av henne. Ikkje eit
ord vart sagt, begge sat dei stille,- lenge- og
var like høgtidsstemte medan dei sansa livet i
og rundt seg. Like ordlaust røyste dei seg opp
samstundes, omfamna kvarandre, såg kvarandre i augo medan tårer rant mjukt nedover kinna på dei båe to.
Eit gjensidig møte i stilla. Ikkje lenger framande for kvarandre.
No kunne ho kjenne mot og lyst til å ta steget
ut i framtida.
Eva Svendsen
(Denne teksten fremførte Eva Svendsen under Toppmøtet.)
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Artikkel

Å forstå psykose
og schizofreni
I 2014 utga British Psychological Society publikasjonen Understanding Psychosis
and Schizophrenia. Synspunktene representerer medlemmene i British Psychological Society Division of Clinical Psychology.
Publikasjonen er inndelt i fire hovedområder. u Hva er psykose? v Årsaker. w
Hva hjelper? x Hva trenger vi å gjøre annerledes?
Denne artikkelen oppsummerer innholdet, men med enkelte referanser til norske
forhold. Alle kapitlene i rapporten er derfor ikke med i dette innlegget.

u«Hva

er psykose?» spør forfatterne,
som først beskriver hva det menes med å
oppleve en psykose. Forfatterne konkluderer
med at problemene er svært forskjellige, også
måten de blir taklet på. Noen mennesker opplever psykose bare ved én anledning, andre fra
tid til annen, for eksempel under perioder med
stress. Andre opplever det oftere.
Forfatterne beskriver behovet for kontakt
med helsevesenet også som forskjellig. Noen
opplever ikke opplevelsene sine som plagsomme. For eksempel er det mange mennesker som hører stemmer og snakker til dem.
Stemmene er relativt nøytrale, og de kan si
hyggelige eller nyttige ting. Noen opplever
derfor ikke dette som et problem. Andre lærer
seg måter å takle stemmene på, eller de får
hjelp til dette. En gruppe mennesker opplever derimot opplevelsene som så plagsomme
at de søker profesjonell hjelp. En siste gruppe
kommer i kontakt med psykisk helsevern fordi
andre frykter at plagene gjør at personen vil
skade seg selv, eller sette andre i fare.
Det er de siste to gruppene som vanligvis kommer i kontakt med psykisk helsevern,
og som ofte vil bli diagnostisert som mentalt
syke, skriver forfatterne. Samtidig vektlegger
de at mennesker i ulike kulturer beskrive problemer på forskjellige måter. I noen kulturer kan
fysisk smerte eller ubehag være det samme
som depresjon eller angst i en annen kultur.
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Hvor vanlig er slike opplevelser?
I publikasjonens andre kapittel, går man
nærmere inn på hvor allment dette er, og hvor
mange som får diagnosen schizofreni.
Å høre stemmer er ikke uvanlig, påpeker
forfatterne. Så mange som 10 prosent av befolkningen hører stemmer, og svært mange
har tanker som andre oppfatter som underlige. Men igjen, for noen er ikke dette et stort
problem, enkelte beskriver dette som åndelige
opplevelser. Mens for andre er opplevelsene
svært plagsomme.
Gjennom hele publikasjonen siteres det fra
ulike mennesker med psykoseerfaring. «Karen» beskriver blant annet det å høre stemmer
som en veileder til å komme ut av vanskelige
situasjoner: «You don’t have to listen, you
don’t have to take their advice but it’s nice
that they give it anyway».
Kan erfaringene best forstås som psykiske
lidelser? I dette kapitlet problematiserer forfatterne hvordan vi forstår psykisk lidelse på
ulike måter. Det finnes for eksempel ingen biologisk test, slik som en blodprøve eller skanning, som kan påvise mental sykdom.
Det påpekes også at mange finner det nyttig å få en diagnose, og dermed få et navn på
problemet. Selv om en diagnose-etikett sier
lite om den sannsynlige årsaken til dette. Det
er også vanskelig å finne et tydelig mønster
på et underliggende biologisk avvik.
Forfatterne spør: Er psykiske diagnoser
pålitelige, kan klinikere bli enige? De hevder
at – til tross for tiltak innen klinisk psykologi

Av I Vanja Valjord Christensen

- påliteligheten er lav for de fleste diagnoser.
I praksis betyr det at folk ofte får en rekke diagnoser i løpet av sin befatning med det psykisk helsevern. Forskning bekrefter at bruken
varierer mellom forskjellige leger, sykehus og
land.
Hvordan påvirker erfaringer med psykose
folks liv? Her er variasjonen stor. Derfor mener
forfatterne det er viktig å ta hensyn til dette
for å få et best mulig liv, heller enn å bare å
forsøke å redusere «symptomer».
Når det gjelder farlighet understreker de at
det er en myte at psykose ofte fører til vold. I
kontrast til medienes stereotypier vil i realiteten få mennesker som opplever paranoia eller
hører urovekkende stemmer noensinne skade
andre.

v Årsaker
En allmenn oppfatning er at psykose har en
biologisk årsak. Forfatterne skriver at det er i
farmasøytiske selskapers interesser å fremme
ideen om at schizofreni er en hjernesykdom
– og viser til legemiddelfirmaet Eli Lillys nett-

side. Der skriver legemiddelfirmaet at schizofreni er en nevrologisk lidelse, som antas å være
forårsaket av en biokjemisk ubalanse i hjernen.
Denne kunnskapen omtales ofte ukritisk i media, og det er høy temperatur når dette debatteres. Til tross for all den forskningen som er
gjort: Det er fortsatt lite eller ingen bevis for
at hovedårsaken til en psykotisk erfaring for
de fleste skyldes et problem i hjernen, eller at
det er en hjernesykdom som kalles schizofreni.
Når det gjelder arvelige forhold rundt
schizofreni sier forfatterne at genetikk kun er
en del av puslespillet. Tidligere lette forskere
etter et gen som kunne forklare det hele, men
nå vektlegges dette mindre. Imidlertid kan
arvelige egenskaper øke sannsynligheten for
at noen opplever psykose hvis de blir utsatt
for spesielle hendelser i livet. Et eksempel kan
være et sensitivt temperament. Mennesker
med en medfødt sårbarhet kan være mer utsatt for å oppleve psykoser hvis de opplever
motgang, overgrep eller traumer.
Forfatterne sier at det imidlertid ikke finnes
for noe bevis for at biologiske avvik er den
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viktigste årsaken til schizofreni eller noe annet psykisk helseproblem. Til tross for mange
år med forskning har ingen biologisk mekanisme blitt identifisert som en hovedårsak til
psykotiske erfaringer.
«Bad things happen and can drive you crazy» er forklaringen kort oppsummert, hvorfor
traumer kan bli psykoser.
Et eksempel på dette viser historien til Josephine:
«Etter nesten å ha blitt drept av eks-kjæresten min da jeg var 16, utviklet jeg tvangslidelse
(OCD). Jeg har også fått en paranoia for at
noen prøver å drepe meg. I konflikter med andre kan jeg bli bekymret for at de kommer til å
drepe meg, eller at de sender andre som skal
drepe meg. Jeg våkner ofte engstelig, klar til
å beskytte meg hvis noen skulle komme. Jeg
tror ikke jeg ville ha opplevd dette hvis jeg ikke
hadde blitt traumatisert i ungdommen.»
Vi opplever alle vanskelige og stressfylte
episoder i livet. Hvis man i tillegg er fattig, kan
dette slå sterkere ut i forhold til vår mentale
helse. Verdens helseorganisasjon (WHO) slår
dette fast slik: «Ingen gruppe er immun mot
psykiske lidelser, men risikoen er større blant
dem som er fattige, hjemløse, arbeidsløse og
har lav utdannelse.»
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w Hva hjelper?
I rapportens tredje hoveddel handler det om
ulike former for hjelp. Innledningsvis slår forfatterne fast at «uansett hva slags vanskeligheter man har, trenger vi alle det som er det
viktigste for de fleste: støttende relasjoner,
gode boligforhold, frihet fra konstant pengemangel, hyggelige og meningsfulle aktiviteter
og en verdsatt rolle i samfunnet. Ofte hjelper
det å konsentrere seg mindre om problemene
våre, men mer på egen styrke og potensiale.»
Rapporten viser til en undersøkelse som
The Mental Health Foundation har gjort. Der
spurte de mennesker med psykiske problemer
om hva som hjalp mest. Svarene viste tydelig
at det generelt ikke er tradisjonell behandling
som hjelper folk mest, men mer hverdagslige
ting. Relasjoner med fagfolk og terapeuter var
nyttig, men viktigere var venner, familie og andre brukere av psykiske helsetjenester – mennesker vi bruker mer tid sammen med.
Selv om rapporten er skrevet for engelske
forhold er mye likt. Blant annet refereres det
til modellen «Åpne dialoger i nettverksmøter»,
og nytten av erfaringskonsulenter eller medarbeidere med brukererfaring («Peer support») i tjenestene. «Ansettelse av erfaringskonsulenter blir stadig mer vanlig i psykisk
helsevern i Storbritannia, noe som The Na-

tional Institute for Health and Care Excellence
anbefaler at tjenestene bør vurdere.»
De fleste som har opplevd psykose ønsker
å jobbe. Likevel, dette er en av de største gruppene uten jobb i Storbritannia. Ca. 90 prosent
av dem som er i kontakt med spesialisthelsetjenesten er arbeidsledige. Til sammenligning
viser en norsk studie at ca. 94 prosent av de
som lider av schizofreni, var arbeidsløse.
Det er imidlertid godt dokumentert at for
mennesker med psykoselidelser kan det å ha
et arbeid, eller en meningsfylt aktivitet, være
avgjørende for helsa. Dette kan ha en større
positiv innvirkning enn behandling.
Men det er også slik at mange trenger hjelp
til å komme i arbeid, derfor er det viktig at tjenestene gir støtte til dette. Helseeksperter i
Storbritannia anbefaler tilnærmingen «Individual Placement and Support», IPS (på norsk:
Individuell jobbstøtte). Dette er en internasjonalt anerkjent metode for å få alvorlig psykisk syke ut i varig jobb. Metoden er utviklet
i USA på 80-tallet, og er utbredt i europeiske
land som England og Nederland. Metoden har
vist seg å ha god effekt.
Tidlig intervensjon er viktig når unge mennesker opplever psykose for første gang. Det
er avgjørende for å forhindre eller redusere
alvorlighetsgraden av problemer. Ved å tilby
psykologisk hjelp tidlig i sykdomsforløpet kan
man unngå bruk av antipsykotika, og dermed
også bivirkningen av medisinen.
Akuttpsykiatri
Når krisen rammer skriver forfatteren at mange
opplever en akuttpsykiatrisk avdeling som
skremmende, og at hjelpen for mange oppleves som dårlig. På grunnlag av dette er det
opprettet alternativer ved akutt psykisk krise,
de såkalte «krisehusene». Til tross for at brukerne opplever tilbudet som virksomt, er det
svært få slike tilbud utenfor ordinære sykehus. Behovet for slike tilbud er sterkt ønsket.
(Jamfør det norske arbeidet med etablering av
medisinfrie behandlingstilbud innen psykisk
helsevern).
Hvordan slike krisehus kan fungere, beskriver en pasient i rapporten slik:
«Det som var en vanskelig sommer, kunne ha
vært så mye verre. Jeg kunne ha svettet på
en plastmadrass i en sykehuspyjamas, stått i
kø for medisin tre ganger om dagen, lyttet til
skrikene fra medpasienter som blir holdt nede
og tvangsmedisinert. Men, tilfeldigvis bor jeg i
nedslagsfeltet for en av de få kvinne-krisesentrene i landet. Når Drayton Park åpnet i 1995,
var det virkelig nyskapende: Boligtjenesten er

designet utelukkende for kvinner, og tilbyr et
alternativ til akutt psykiatrisk innleggelse. Jeg
husker min forundring – på grensen til fryd synet av store sofaer, hjemmelaget mat, rommet mitt (eget rom med egen nøkkel!) og at de
ansatte virket interessert i å snakke med meg.
Men dessverre, 10 år senere, finnes det bare
én annen sammenlignbar tjeneste – Foxley
Lane. Denne er en del av Maudsley Hospital,
som fungerer som Drayton Park og ligger også
i London. Det er skuffende, for å si det mildt.»
Bruk av tvang
Forfatterne sier at ved selvskading og
selvmordsforsøk bruker tjenestene tradisjonelt tvangstiltak for å hindre dette, for å
beskytte folk fra å ta sitt eget liv. I de fleste
andre tilfeller mener de en «positiv risikotaking» er nødvendig. Ved å ta bort folks frihet,
og dermed rett til å gjøre egne valg, risikerer
man at folk føler seg enda mer håpløse.
Pasienter som er til fare for andre er svært
sjelden. Det påpekes imidlertid i rapporten at
det som er mer vanlig for pasienter som er
innlagt på tvang, er at vold kan oppstå spesielt når folk føler seg maktesløse. De fleste
voldsepisoder på en akuttpsykiatrisk avdeling
skjer når noen får begrenset sin frihet. For eksempel ved å nekte en forespørsel, eller når
fagpersoner insisterer på at de skal ta medisiner. Forfatterne mener derfor at ansatte bør
trenes bedre på ulike måter i konflikthåndtering.
De to siste kapitlene i rapportens tredje del
handler om psykologisk hjelp, ulike former for
terapier, og om medisin.
Når det gjelder medisin er erfaringene ulike,
noe sitatene fra rapporten viser:
«Med den nye medisinen følte jeg meg så
normal som bare det, uthvilt i tankene, og jeg
ønsket å dra hjem umiddelbart. Som ved et
trylleslag ble psykosen borte. Det var som om
en uutholdelig skrekkfilm plutselig ble avslørt
som bare en drøm» (Peter Chadwick).
«Etter å ha prøvd mange nevroleptika på
maksimalt antall doser ble jeg stemplet som
behandlingsresistent. Jeg tar fem forskjellige
medisiner hver kveld før sengetid. Jeg var 19 år
da jeg ble innlagt på sykehuset første gang, og
normalvektig. Nå er jeg blitt klinisk overvektige. Jeg pleide å være glad i å løpe, men nå er
det å gå opp en trapp utmattende. Faktisk å
være våken ble utmattende. Jeg ble så neddopet at jeg kunne sove når som helst. I tillegg
ble jeg inkontinent. Jeg var ute av stand til å
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sove gjennom natten uten å tisse i sengen. Da
jeg også begynte å tisse på meg selv på jobb,
måtte slutte fordi jeg ikke klarte å bruke bleier» (Sally Edwards).
«Jeg prøver å slutte med antipsykotika. Jeg
ønsker ikke å være en zombie resten av livet»
(Frank Bruno).
I en lederartikkel i The British Journal of Psychiatry skrev redaktøren i 2012 at for mange
mennesker kan medisinbruken handle om å
ta et rasjonelt valg, etter en avveining av fordeler og ulemper. Redaktøren mener det er på
tide å vurdere på nytt om det bør være slik at
antipsykotika alltid skal være førstevalget for
mennesker som er diagnostisert med psykose.
I lederartikkelen anbefales det at leger bør samarbeide bedre med pasienter før de skriver
ut medisin, men også vurdere å ikke skrive ut
medisin i det hele tatt.

x Hva trenger vi å gjøre annerledes?

Mange har gode erfaringer med psykiske hjelpetjenester. Men i all behandling ligger det
også en fare også for å gjøre skade, skriver
forfatterne. Negative virkninger ved psykiatriske legemidler og dårlige erfaringer med
psykiske helsetjenester er kjent. Disse problemene er ofte underkjent og undervurdert av
fagfolk. Psykisk helsevern er imidlertid unikt i
og med at folk kan bli tvunget til behandling
gjennom helselovgivningen. Dette betyr at
de av oss som jobber i tjenestene har et etisk
ansvar for å gjøre alt vi kan for ikke å skade
folk, skriver forfatterne.
Forfatterne mener at vi trenger å gå utover
den «medisinske modellen». De skriver at i
Storbritannia er de de fleste psykiske helsetjenester i dag basert på en slik modell. Det
betyr blant annet at det å høre stemmer blir
oppfattet som sykdom, og at problemet ligger
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i hjernen. Denne ideen er også nedfelt i lovverket for psykisk helse, og dermed grunnlaget
for bruk av tvang og tvangsbehandling.
Et slikt grunnlag for hjelp mener forfatterne må endres.
Forfatterne skriver at de erfaringer
man kaller psykisk sykdom, schizofreni eller
psykose, er helt reelle. De kan medføre ekstrem plage, slik at hjelp og støtte fra de
psykiske helsetjenestene er nødvendig. Vi kan
noe om hva som bidrar eller forårsaker disse
plagsomme opplevelsene. Imidlertid, årsakene
til den enkeltes problem er alltid komplekst.
Vår kunnskap om hva som kan ha bidratt til
dette, og hva som kan hjelpe har foreløpige
svar.
Fagfolk må derfor respektere og arbeide
med folks egne ideer om hva som har bidratt
til problemene. For noen mennesker er det
nyttig å tenke på problemene som en sykdom, mens for andre ikke. Fagfolk bør ikke
promotere et ensidig syn på medisinsk hjelp,
eller at for eksempel psykologisk terapi er
nyttig for alle. I stedet må vi støtte mennesker
på den måten de selv finner mest nyttig. Vi må
også erkjenner at noen mennesker vil få hjelp
og støtte helt eller delvis utenfor det psykiske
helsevesenet.
Redaktør for hele rapporten Understanding Psychosis and Schizophrenia: Anne Cooke.
Den kan lestes ned på http://www.bps.org.uk/
networks-and-communities/member-microsite/division-clinical-psychology/understanding-psychosis-and-schizophrenia)
Oversettelse og bearbeiding:
Birgitte Finne Høifødt
Illustrasjon: Anita Klein

Nyhet!

Må holde oss
på veien
ØNSKER OM FREMTIDEN:
Lege og psykiater Yousuf
Mohammed var en av innlederne
på Erfaringskompetanses
Toppmøte2015 på Thon hotell
i Oslo i dag.

– Det som er god behandling i dag, er kanskje ikke det i fremtiden. Etikk og moral
i forhold til psykisk helse vil komme til å
forandre seg, mener lege og psykiater
Yousuf Mohammed.
Han var en av innlederne på Erfaringskompetanses Toppmøte 2015, «Med rett til å
være, med rett til å styre». Mohammed trakk
linjer fra tidligere behandlingsmetoder og
forståelser til hva han mener bør være målsetting i årene fremover.

– Viktig med dialog
– Vi trenger kontrollmekanismer, kommisjoner og bruker- og pårørendeorganisasjoner. Vi
trenger kunnskap og vi trenger at noen passer
på. Oppgaven er å holde oss på veien. Derfor
er det viktig med dialog, sa Mohammed.

Tekst og foto:
Astrid Borchgrevink Lund
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Kronikk

Kampen om
fremtidens
psykiatri
«Det vil være et stort nederlag hvis vi om 30 år forstår dagens høye tvangsmedisinering
på samme måte som fortidens lobotomi: Et feilslått og uetisk prosjekt. Det er ikke for sent
å snu.» Kronikken til Hilde Hem, daglig leder for Nasjonalt senter for erfaringskompetanse
innen psykisk helse.

I ETTERKANT av en kronikk i Aftenposten
(26. august), skrevet av en anonym far som
kritiserer det høye medisinforbruket i norsk
psykiatri, har det pågått en debatt om pillepsykiatri. Spesialist Trond Velken fulgte opp
med å bekrefte farens analyser: Bruken av
tvungen legemiddelbehandling bør bekymre
oss sterkt.
Den 31. august svarte helseminister Bent
Høie (H) at hans viktigste sak er å skape
pasientens helsetjeneste. Med dette mener
statsråden at makten må flyttes fra systemer
til mennesker. Han argumenterer med sterkere
brukerstyring og krever medikamentfrie behandlingsalternativer, akkurat slik som brukerorganisasjonene krever. Brukermedvirkning er
å få være hovedperson i eget liv, å bli lyttet til
og få bruke sine iboende ressurser. Det skulle
også bare mangle.
Det helseministeren dermed argumenterer
for, er et langt mer demokratisk psykisk helsearbeid enn det vi har i dag: Dette arbeidet
må funderes på brukernes egne erfaringer og
idealet om brukermedvirkning. Det er et standpunkt som forplikter, for brukerne er tydelige i
sin sak: Alternativer til tvangs- og medisinbruk
må inn i spesialisthelsetjenesten.
PASIENTORIENTERT
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse
innen psykisk helse har fått et samfunns-

38

Veien Videre

oppdrag: Å bygge opp og utvikle den nasjonale kunnskapsbasen for erfaringskompetanse.
Det er dessverre slik at den høye bruken av
legemidler springer ut av troen på at det for
det meste er biologiske årsaker til psykisk sykdom. Derfor krever senterets arbeid for å løfte
brukermedvirkningens status et samspill på
tvers av ulike kunnskapstradisjoner.
Det er positivt at det er et tverrpolitisk
mål å utvikle mer pasientorienterte tjenester.
Statsminister Erna Solberg snakker også om
en sterkere pasientstemme og viktigheten av
erfaringskompetanse. Den brukerorienterte
tilnærmingen myndighetene legger opp til, er
et godt grunnlag for å støtte og aktivere menneskets iboende ressurser.
Vårt senter har bidratt til å løfte frem den
subjektive erfaringens plass i kunnskapsutviklingen. Vi understreker behovet for en
kunnskapsplattform som i større grad legitimerer pasientens erfaringer som kunnskap. Senteret skal løfte frem erfaringer fra brukere og
pårørende slik at kunnskapen kan føre til god
hjelp når iboende ressurser ikke er nok alene.
PERSPEKTIVSKIFTE
Vi ser at erfaringskompetanse fra brukere
dessverre representerer et kunnskapssvakt
område: Den er mindre forsket på og har lavere
posisjon enn tradisjonell fagkunnskap. Forskningsmessige forståelsesrammer, eller para-

LYTT TIL BRUKERNE: Hvis ikke brukerne skal bli lyttet til; hvem skal da stå i spissen for å forbedre
tjenestene i retning av mindre tvang og medisinbruk, spør Hilde Hem, daglig leder i Nasjonalt senter for
erfaringskompetanse innen psykisk helse. (FOTO: BIRGITTE FINNE HØIFØDT)

digmer, er ganske stabile i forskningsmiljøene,
men brytes av og til av nye og ganske annerledes forståelsesrammer. Å se erfaringer som
gyldig kunnskap, er et slikt perspektivskifte
innen psykiske helsetjenester. Dette blir ikke
en realitet før vi alle anerkjenner hverandres
kompetanse, enten det er fagkunnskap eller
erfaringskunnskap.
Vi vet at brukere og pårørende ofte er
opptatt av andre problemstillinger enn tradisjonell behandlingsforskning. Mange opplever,
som den anonyme faren, at deres erfaringer
og forståelse av sammenhenger ikke blir tillagt tilstrekkelig vekt i kunnskapsutvikling,
behandling og praksis. Det er dessverre altfor
ofte et misforhold mellom forskningens problemstillinger og de spørsmålene som brukere
av tjenestene opplever som vesentlige. Der
forskeren er opptatt av å belyse effekten av
en behandlingsmetode, kan brukeren være
mer opptatt av å få frem kunnskap om hvordan
tjenesten oppleves av dem som mottar den.
Hvis Bent Høie skal få gjennomslag for
sitt slagord om pasienten i sentrum, må
kunnskapsutviklingen i et bruker- og pårørendeperspektiv styrkes. Det er helseministerens
ansvar å legge til rette for denne utviklingen.

Ved å samle toppledelse i politikk, helseforetak, kommuner og utdanningsinstitusjoner,
sammen med brukere og pårørendeorganisasjoner, utarbeidet vi anbefalinger til myndighetene om hva fremtidens tjenester skal
inneholde. Her så vi et felles håp om at et
paradigmeskifte kan komme i den nærmeste
fremtid. Vi har ingen tid å miste.
Det haster med å ruste opp brukernes
egeninnflytelse når det kommer til valg som
i siste instans bare handler om dem selv. I
dette arbeidet er det nødvendig at stemmene
til brukere og pårørende blir hørt, samlet og
formidlet. Hvis ikke brukerne skal bli lyttet til;
hvem skal da stå i spissen for å forbedre tjenestene i retning av mindre tvang og medisinbruk? Det vil være et stort nederlag dersom vi
om 30 år forstår dagens høye tvangsmedisinering på samme måte som fortidens lobotomi:
Et feilslått og uetisk prosjekt. Det er ikke for
sent å snu.
Hilde Hem

TOPPMØTE OM FREMTIDEN
22. september arrangerte senteret vårt et
nytt toppmøte innen psykisk helse og rus.
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ØNSKER REDUKSJON AV TVANG:
Bruken av tvang og overmedisinering
med psykofarmaka er viktige
saker for Kari Kjønaas Kjos.
(FOTO: BIRGITTE FINNE HØIFØDT)

Helsepolitikken
har gitt brukere
og pårørende
større makt
– Noen av innleggene på Toppmøte 2015
gjorde et stort inntrykk. Ikke til forkleinelse
for de med mange års utdanning, men de
med personlige erfaringer og historier om
veien de har gått, gjør sterkt inntrykk, sa
Kari Kjønaas Kjos, leder av Helse- og omsorgskomiteen (FrP).
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Nyhet!
– Mange av samtalene rundt bordene på Toppmøte og innspillene fra foredragsholderne
viser at vi tenker forskjellig rundt samme
tema. Det er et bevis på at vi trenger å tenke bredere innen helse. Vi er forskjellig skrudd
sammen og har ulike behov. Det viktig å være
ærlig på at dette er komplekst, sa Kjos.
Brukerperspektivet veier likt som faglige
anbefalinger
– Regjeringen har bestemt seg for at når vi
jobber med helsesaker skal brukerperspektivet veie like tungt som faglige anbefalinger.
Pårørende, brukere og organisasjonene skal
ha en like viktig stemme inn i utformingen
av helsepolitikken. Dette er kompetanse vi
trenger å dra nytte av.
Krevende profesjonskamp
Kjos brukte anledningen på Toppmøte til å
irettesette de med lang utdanning når det
gjelder profesjonskampen. En kamp hun opplever som ekstremt krevende for en politiker.
– Hvis du prøver å flytte en centimeter av
fagfeltet til en annen – uten å nevne en av
profesjonene, så blir det bråk! Alle profesjoner
sier til oss at de kan bidra med mye mer, men
de gir ikke fra seg noe.
Hun understreket derfor nødvendigheten
av å jobbe bedre sammen.
– For å se hele menneske må vi å være mer
ydmyke for de forskjellige kunnskapene vi sitter på, sa hun.
Fokus på tvang og overmedisinering
Hun opplever som politiker at det er spesielt
to områder innen psykisk helse som har gjort
sterkt inntrykk: Bruken av tvang og overmedisinering med psykofarmaka.
– Jeg har møtt flere som har vært utsatt for
tvang. Det gjør noe med mennesker. Og noen
kommer aldri over det.
Hun mener vi må jobbe mer for å få ned
tvangsbruken.
– Det er forskjeller rundt i landet. Det betyr at noen gjør noe bedre enn andre steder
i landet.
Overmedisinering mener hun også er et
problem. Hun forteller om en ungdom hun
har møtt som hadde forsøkt å ta livet sitt to
ganger. Jenta gikk på 28 medisiner.
– Hun var som en zombie. I dag bruker hun
en medisin om dagen, og får hjelp gjennom
musikkterapi.

– Vi trenger mangfold av tilbud. Vi må utfordre profesjon og det bestående systemet.
Vi vet også at endring tar tid. Jeg føler at det
er mye rom for andre meninger, og at vi bør
tenke nytt. Medisin og psykolog er ikke alltid
svaret.
Kjos mente derfor at hvis de offentlig
sykehusene skal følge opp kravet om legemiddelfrie behandlingstilbud fra Helse- og
omsorgsdepartementet bør de kjappe seg.
Fritt behandlingsvalg kommer fra 1. november
2015.
– Det er et sterkt ønske om å få medikamentfrie tilbud på plass. Hvis vi skal ta enkeltmenneske på alvor er vi nødt til å ha det
mangfoldet. .
Pakkeforløpet – to viktige grep
Når det gjelder pakkeforløpet innen psykisk
helsevern, som Høyre lanserte i valgkampen
2015, sa Kjos det er viktig å bruke tid på to
grep:
– For det første bør det være en som har
ansvar for å følge deg hele veien. Noe har lett
for å glippe i samarbeidet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen. Vi trenger et
bedre system for å fange opp dette.
– For det andre bør ting henge bedre i
hop fra man er innlagt. Man skal ikke føle seg
«dumpet» fra spesialisthelsetjenesten og ut
i den kommunen man tilhører. Enten det er
dårlige boforhold eller behov for psykolog – så
skal kommunehelsetjenesten være klar over
dette, og sørge for nødvendig oppfølging. Det
skjer med alt for mange i dag at denne overgangen ikke fungerer.
For å få til en bedre helhet og sammenheng
tenker hun at lovverk og finansiering må til.
– Vi må lage et opplegg som sørger for et
helhetlig pasientforløp, sa Kari Kjønaas Kjos.
Tekst og foto:
Birgitte Finne Høifødt
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Essay

Trender i
våre historier
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har opp igjennom årenes
løp samlet historier fra brukere og pårørende. Kriteriene for disse historiene har vært
løse, men det har blitt stilt krav til en viss distanse til egne erfaringer, og at ingen utenom
historiefortellerne selv skulle identifiseres.
Disse historiene er råmateriale, de er innblikk
i ulike menneskers hverdag, med psykiske
utfordringer i eget liv eller andre nært på
skribentens liv. Det som er spennende med
disse historiene er at de gir et innblikk i de
helt private erfaringene skribentene har gjort
seg. Erfaringene er lokale, de finner sted i
et bestemt menneskes liv, akkurat slik som
de er beskrevet. Men om man løfter blikket,
og ser utover mangfoldet av historier er det
også mulig å se noen fellestrekk. Mange forteller om de samme erfaringene, de samme
følelsene, om de samme utfordringene og de
samme bedringsprosessene. Dette har gitt
muligheter for å forsøke å skrive disse erfaringene tematisk sammen. Dette er et forsøk på
å systematisere og punktvis løfte opp de erfaringene som våre mange historier vitner om.
Faren med dette er at man løsriver enkeltpersonenes erfaringer fra den større historien.
Alle er unike, alle har bare sin historie som
er gyldig for den det gjelder. Men samtidig
er det viktig å lese for å se etter trender og
den unike brukerkunnskapen i det levde livet.
Håpet er at andre kan se spor i hva alle disse
menneskene forteller, og videre kan ta dette
med seg, som pårørende, som bruker, som psykiater, psykolog eller sykepleier. Slik kan disse
historiene virke slik at fremtidens psykiatri blir
bedre. Gjennomgående er behovet for flere
brukerstemmer, som sammen kan gi en mer
virkelighetsnær erfaringskompetanse, og som
kan utfordre et fagfelt som flere mener har
hatt monopol på å fortolke og formidle effekten av etablerte, psykiatriske behandlingsmetoder.
Etter en systematisk lesning av våre historier,
har vi identifisert følgende tema i brukernes
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og pårørendes historier innen feltet psykisk
helse:
Makt-avmakt
1) Flere forteller om at veien inn i psykiatri
førte til et tap av egen stemme, og et tap
av følelsen av å bli lyttet til.
2) Mange skriver om veien inn i psykiatrien
som en opplevelse av makteløshet, og at
tjenesteyteren har for stor makt. Maktbalansen er skjevfordelt: Tjenesteyterne kan
dele ut diagnoser, som flere beskriver som
det samme som å bli stemplet og stigmatisert, men de har også fortolkningsmakten
over tilfriskningstiltakene. Noen beskriver
brukerne som på bunnen av et klassisk
makthierarki, og det er vanskelig å bli hørt
oppover i systemet. Andre forteller også
om svært gode møter og gode erfaringer
med norsk psykiatri, og at de har møtt
gode mennesker med stor omsorgsevne.
Personalets holdninger og relasjoner
3) 
En etterlyser større evne fra helsepersonellet til å undre seg med pasientene.
En sier at psykosene er skattene hennes,
som hun ønsker og forventer vil kunne gi
henne en ny mening. Men når medisineringen blir hovedsaken, stanses disse konstruktive prosessene kjemisk.
4) Flere etterlyser at ansatte må tørre å bli
berørt både psykisk og fysisk. De mener at
psykisk helsefeltet krever et trygt og integrert personell, som tør å være nær egne
følelser og egen utilstrekkelighet. Personellet må være sårbare og sannferdige
mennesker.
5) Det er helt tydelig at den gode relasjonen
mellom bruker og ansatte er helt sen-

Av I Eskil Skjeldal

tralt for mange når de skisserer det som
førte til bedring og nytt håp. Vi får høre
at denne relasjonen må være preget av
støtte, nærhet, trygghet og respekt. Først
når denne gode relasjonen var etablert,
kan kreative krefter forløses slik at veien
mot bedring kan begynnes og nytt håp kan
tennes. Mange forteller at den gode relasjonen nesten er viktigere enn å fokusere
på enn de ulike terapeutiske metodene.
Egne ressurser
6) Flere nevner viktigheten av å få kartlagt
brukerens ressurser, for å bruke disse i behandlingen. Mange forteller at mestring
gir mening.
7) 
En sier at for at behandlingsopplegget
skal være faglig og etisk forsvarlig må man
finne pasientens egen motstandskraft og
forsøke å styrke denne gjennom terapi,
læring og mestring.
8) To med psykotiske erfaringer forteller at
de ikke ser dette som en genetisk sykdom, defekt eller lidelse, men som en
konkret psykisk reaksjon på identifiserbare og ytre belastninger. Noen pasienter
vil lære denne dimensjonen ved seg selv
å kjenne, og lære seg å mestre dem. Det
er helt tydelig å høre at de mener at de
psykotiske erfaringene rommer helbredende krefter. En bruker forteller om at
vedkommende tror at det ligger kreative
ressurser i schizofrenien og i den bipolare
lidelsen, og at bedringen ligger i å få hjelp
til å kontrollere og mestre disse friske kreftene, ikke medisinere dem bort.
Diagnoser og medisinering må erstattes
av hjelp til å løse konkrete problemer
9) 
Et gjennomgående trekk er viktigheten
av å tone ned diagnosebruk og medisinering, og heller fokusere på det brukeren
har problemer med, og styrke konkrete løsninger på problemene. En sier det så konkret: «Det å få en psykisk reaksjon kan sammenliknes med å få allergiske reaksjoner
mot for eksempel kattehår. Det første
pasienten da må gjøre er å eliminere kilden
for reaksjonen med å kvitte seg med katten. Det nytter ikke å bare sminke over utslettene med stadig tykkere lag dekkende
kremer.» Disse kremene er en metafor for

medisinbruken, og rommer en kritikk mot
at behandlingsapparatet fokuserer mer
på medisiner enn på den opphavlige og
naturlige reaksjonen. Det er altfor lite fokus på urett og belastninger som pasienten
har blitt utsatt for forut for den psykiske
reaksjonen. Om ikke psykiatrien fokuserer
på årsaker og sammenhenger, og setter
ressurser inn på å kompensere for disse,
produserer den bare svingdørpasienter,
hevdes det.
10) Medisiner sløver ned og forhindrer motivasjon og egenkraft til å bli bedre. En
forteller at man trenger sin tankes fulle
kraft for å bli frisk igjen, og at medisinene
frarøver pasienten denne kraften. Om
behandlingen av en psykose består av å
legge lokk på opplevelsene fra psykosen,
blir stoffet ubearbeidet, og det fører til
nye utbrudd.
11) 
Noen mener at medisiner er greit, så
lenge den som det gjelder selv vil ha det
og opplever bedring ved å bruke det.
Menneskerettigheter og juss
12) Flere mener at den omfattende tvangsbruken i norsk psykiatri bryter med internasjonale menneskerettigheter. Flere
brukere føler at psykiatrien diskriminerer
dem, at deres menneskerettigheter ikke
blir ivaretatt når psykiatrien ikke inkluderer dem i valg av behandling og helsehjelp,
eller når psykiatrien har den fulle og hele
definisjonsmakten. De krever rettsvern
og beskyttelse mot overgrep på lik linje
med andre borgere. Problemet er den psykiske helsevernloven, som mange mener er grunnleggende diskriminerende.
Norge har undertegnet FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med
nedsatt funksjonsevne (CRPD). CRPD
sikrer like menneskeretter for mennesker
med nedsatt funksjonsevne, inkludert
psyko-sosiale
funksjonsnedsettelser.
Mange mener at historien viser systematiske overgrep begått mot mennesker
som er underlagt psykiatriens tvang.
Lovgivningen gir ikke vern mot disse
overgrepene, og brukere krever at norsk
psykiatris overdrevne fokus på tvangsmedisinering og annen tvang må rette
seg etter internasjonal lov og rett.
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Pårørende som ressurs
13) Flere forteller om at pårørende ekskluderes, og får for lite informasjon og for
liten mulighet til å delta i pasientens tilfriskning. En sier: «Hvorfor er det slik?
Hvem kjenner meg best? Jeg tør påstå at
det er meg! Og deretter min mann, mine
barn, min mor og andre pårørende. Hvorfor kan ikke de da få uttale seg og delta
i min bedringsprosess i større grad?» De
fleste som skriver om pårørende mener
at de er en ressurs som inkluderes alt for
lite i prosessen med å sikre brukeren nytt
håp og tilfriskning.
Tvang
14) 
Flere forteller om at definisjonen av
tvang må utvides, og at det må kartlegges hvilke tiltak som nå ikke blir oppfattet som tvang av tjenesteyterne, men
som brukerne oppfatter som tvang. En
bruker deler opp tvangen i 3: Formell
tvang (tvangsinnleggelse, beltelegging,
tvangsmedisinering, skjerming), uformell
tvang (overtalelse til medisinering, strafflignende reaksjoner, inndragelse av goder og permisjoner osv) og fordekt tvang
(paternalisme, makten i å stille diagnoser
og å «klistre» den på brukeren, makten
som ligger i å uttale seg om kjemiske prosesser i brukerens hjerne, det å berøve
pasienten egne ressurser og håp, ikke tilgang på alternative behandlingsformer
eller gi tilgang på samtale og dialog, osv).
15) 
Flere mener at tvangsmedisinering er
passiviserende og uforsvarlig, fordi det
hindrer pasienten å komme i kontakt med
helbredende egenressurser.
Dårlige alternativer
16) Alternativer til tvang er for dårlige, og
må utvikles. En sier det rett ut: Et godt
alternativ til tvang er å unngå tvang.
Et annet er berøring, flere forteller om
at de ofte kan trenge fysisk kontakt,
men at de aldri får det fra personellet i
behandlingsapparatet. En mener at det
beste alternativet til tvang er frivillig
innleggelse. Skjerming og samtaler kan
fungere mot psykoser, opplæring og
mestring av å kjenne etter psykose kan
forhindre nye psykoser. Stressituasjonen
rundt en tvangsinnleggelse kan føre til
en ny psykose, dette blir brukt som et argument mot tvangsinnleggelsen.
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17) D
 et er noe forskjellige oppfatninger av
tvang, og medisinbruk: Noen forteller om
gode erfaringer med tvangsmedisinering og tvangsinnleggelse, og klarer å se
de hjelpende og konstruktive aspektene
i tvangen.
18) Noen er takknemlige for erfaringene med
tvang fordi de da tross alt kom i kontakt
med egen drivkraft og eget sinne over
det de opplevde som overgrep.
Trening og arbeid
19) En mener at den helbredende effekten
av fysisk aktivitet og hjelp til å komme
tilbake til arbeidslivet og arbeid er altfor
lite utprøvd. Å ha en meningsfull jobb og
å ha noe å gå til er en mestringsstrategi som kan fungere like godt eller bedre
enn medisiner og annen terapi. Grunnen
til det er at i disse prosessene kommer
man i kontakt med egne evner og ressurser og får bruke dem. Flere nevner at
behandlere må fange opp de som lider
tidligere ved å tidlig kartlegge arbeidsevne og ved å få flest mulig ut i arbeidslivet.
Utviklingen av fremtidens psykiske helsetjenester må satse betraktelig mer på disse
initiativene fra brukere og pårørende som vi
kan lese om i historiene våre. Forskning på
maktrelasjoner, på personalets holdninger og
på effekten og mestring gjennom fysisk aktivitet og arbeid, må økes. Vi må få kartlagt
om tjenestene innen psykisk helse er i tråd
med internasjonale menneskerettigheter og
nasjonalt lovverk. Vi må få vite langt mer om
omfanget og effekten av den høye tvangsbruken i landet, og vi må kartlegge hvilke tiltak
som faller inn under definisjonen av fenomenet «tvang», sett fra brukerens side. I tillegg
må pårørendes rolle styrkes. Flere brukere
forteller om at de er de viktigste personene
i bedringsprosessen. Diagnoser og medisiner
må tones ned, det er et stort ønske om at psykiatrien heller bør fokusere på å hjelpe mennesker med å løse konkrete problemer. Dessuten
må alle tjenester innen psykisk helse se på
den enkeltes iboende ressurser, og satse på
tiltak der disse ressursene blir aktivert.
Tekst: Eskil Skjeldal
Foto: Astrid Borchgrevink Lund
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Anbefalinger fra

Toppmøte innen
psykisk helse og rus 2015
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Det medisinskfaglige perspektivet innen psykisk helse og
rusfeltet må utvides

Begrunnelse: I dag blir i en del tilfeller psykiske helseutfordringer og rusproblemer
behandlet som sykdom. For en del vil en slik tilnærming være begrensende og
uheldig. Vi trenger en forståelse av mennesket som et sosialt og åndelig vesen med
mange og unike ressurser. Det må bli lagt til rette for menneskets evne til å skape
mening, utvikle seg og gjenopprette sin egen helse til tross for kriser. Overdreven og
feil bruk av medisiner hindrer mennesker i å komme i kontakt med egne helbredende
ressurser og den egenkraften som må til for å tenne nytt håp.

1.

Toppmøtet anbefaler at det foretas en gjennomgang av rammeplaner for
utdanninger knyttet til psykisk helse og rus. Disse bør inkludere kunnskap
om- og stimulere til økt brukerinvolvering både i klinisk arbeid og innenfor
forskning. Det er viktig at kompetanseprofilen innen psykisk helse og rus gir
de erfaringsbaserte, relasjonelle og psykososiale perspektivene større plass.

2.

Toppmøtet anbefaler en utredning vedrørende forholdet mellom
menneskerettigheter og norsk lovgivning med fokus på mer individuell
tilpasning og maktforskyvning til pasienten i tråd med internasjonale
avtaler. Menneskers lovfestet rett til å definere egne behov og foreta egne
valg, må styrkes.

3.

Toppmøtet anbefaler et økt fokus på de individuelle ressursene som
enkelt individer innehar i arbeidet med å legge til rette for helsehjelp. Som
utgangspunkt for god hjelp er i tillegg beskrivelser av utfordringer som den
enkelte pasient opplever viktig.

4.

Toppmøtet anbefaler at det etableres rehabiliteringssteder for mennesker
i psykisk krise, utenfor det tradisjonelle medisinske behandlingssystemet.
Døgnoppholdsplasser med hovedfokus på hvile, egenomsorg og støtte,
uten krav om behandling, men basert på mellommenneskelig kompetanse.
Rammer for et slikt tilbud må utredes raskt, med tanke på målgrupper,
tidsperspektiv, hvem som kan henvise og hvem som skal betale for
oppholdet.

5.

Toppmøtet anbefaler at åpne dialoger i nettverksmøter etableres som et
tilbud som er tilgjengelig for alle innen psykisk helse og rusfeltet. Det er
nødvendig med en personsentrert tilnærming som kan samtidig skape gode
samarbeidsrelasjoner, gi et helhetlig behandlingsforløp, styrke egenmestring
og bidra til effektiv ressursutnyttelse.
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Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse arrangerte
22. september 2015 sitt andre Toppmøte – en møteplass for brukere,
pårørende, fagfolk, politikere og byråkrater. Temaet var «Med rett til å være,
med rett til å styre». Sykdomsmodellen ble utfordret og spørsmål om fremtidens tjenester innen psykisk helse og rus ble reist. I dette magasinet får
du en bit av debatten rundt dette temaet og ikke minst anbefalingene som
Toppmøte 2015 resulterte i.
God lesning!
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