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NOU 2020:1 Tjenester til personer med 
autismespekterforstyrrelser og til personer med Tourettes syndrom

«Kartleggingen viser at kvalitet og innhold i tjenestetilbudet og 
kompetansenivået varierer sterkt. Dette er tett knyttet til 
organiseringen av og samhandlingen mellom tjenestene. Det er 
vanskelig å få oversikt over tjenestene og over hvem som har ansvaret. 
Lav kunnskap og kompetanse om autisme og tourette i tjenestene og 
hos ansatte fører til manglende forståelse, tilrettelegging og 
nødvendige tiltak for gruppene. Mange personer med autisme og 
tourette, og deres pårørende, opplever å ikke få de tjenestene de har 
behov for og krav på» (s 17).



Kartlegging av spesialisthelsetjenester for voksne med 
utviklingshemming og psykisk lidelse - 2020

De får generelt et dårligere tilbud både i 
somatisk helsetjeneste og psykisk helsevern. 

Det er store forskjeller fra sykehus til 
sykehus i vår helseregion. 

Vi får fremdeles høre fra noen i 
helsevesenet at vanskene knyttet til psykisk 
lidelse «skyldes utviklingshemningen». 

Vi har også erfaring med at noen 
seksjoner/avdelinger gir et godt tilbud til 
våre pasienter, så det er heldigvis noen 
lyspunkter. Det er ofte personavhengig, det 
vil si at om det jobber noen som har 
erfaring med eller interesse for vår 
målgruppe på disse seksjonene. 



Tilbud til unge/voksne i landet
• Helse Stavanger HF, sikkerhetsavdeling, Mobilt innsatsteam, - ikke døgn

• Helse Fonna HF, Psykiatrisk klinikk, avd. Lærevanske- og utviklingsforstyrrelse poliklinikk, 
ikke døgn

• Helse Bergen HF, Avdeling spesialisert psykosebehandling, Seksjon kompleks 
rehabilitering Sandviken, 2 døgnplasser

• St. Olav HF, avd. psykose og rehabilitering, Regional enhet for psykiatri, 
utviklingshemming og autisme, 3 døgnplasser, hjemmesykehusprosjekt.

• Oslo universitetssykehus HF, regional seksjon psykiatri, utviklingshemming/autisme, 12 
døgnplasser, poliklinikk, hjemmesykehusprosjekt

• Vestre Viken HF, Blakstad psykiatriske sykehus, Seksjon utviklingshemming og 
autisme(SUA), 3 døgnplasser 

• Nordlandssykehuset HF, spesialpsykiatrisk avd., regionalt psykiatrisk innsatsteam, ikke 
døgn

• Universitetssykehuset Nord Norge HF, behandlerstøtteteam, voksenhabilitering, ikke 
døgn



Kartlegging av helse – og omsorgstjenestetilbudet til 
personer med habiliteringsbehov i kommunene 
(Helsedir.,2017)

• «Samarbeidet med spesialisthelsetjenesten er vanskelig. 
Voksenhabiliteringen ved helseforetaket mangler kompetanse på det 
samme som oss. Først må vi vente lenge for å få noe også er det 
skuffende når de kommer fordi de ikke har kompetansen. Vi må sørge 
for å ha kompetansen selv» Ansatt i kommunen 

• Ansatte ved habiliteringen opplever at de ofte får mange av de 
samme henvisningene fra samme kommune. Habiliteringstjenesten 
mener at dette kan vitne om at kommunene har manglende rutiner 
for kompetanseheving og kompetanseoverføring internt i kommunen. 



fortsetter

«Det er utfordringer når det er alvorlige psykiske lidelser (psykose, 
angst, depresjoner, psykose) og PU. Her er det en utfordring ifht HF med 
veiledning. Hvem skal gi veiledning her er uklart. Vi henvender oss til 
DPS. Vi får til svar at de ikke kan nyttiggjøre seg behandlingen. Har ikke 
behandlingsopplegg som passer for denne gruppen. Har ringt så mange 
ganger at vi til slutt fikk hjelp fra psykoseteamet i DPS. Men det er 
utfordringer med hvem som skal ta ansvar her. Det er ingen som har 
kompetanse på dette». Leder i kommunale psykiske helsetjenester 



Retten til et selvstendig liv og til å være en 
del av samfunnet (LDO – 2022)
To saker om psykisk helse til personer som bor i bofellesskap. I begge 
sakene avslo kommunen psykisk helsehjelp fordi det ble lagt til grunn at 
behovet kunnet ivaretas av personalet i boligen. 

Siden den dominerende boformen for utviklingshemmede er 
bofellesskap med fellesareal, stort sett bofellesskap der beboeren leier 
av kommunen, gir det grunn til bekymring for at utviklingshemmede 
møter barrierer som er til hinder for en likeverdig tilgang på psykiske 
helsetjenester. 



Pårørende undersøkelsen 2021 (Helsedirektoratet)

Møtt på en respektfull måte 

• «Blir møtte på en høflig og respektfull måte»,76 % svarer helt eller delvis enig. 
Det er 6 % prosent som er helt eller delvis uenig. Oppfattelsen av dette er relativ 
lik på tvers av ulike undergrupper. 

Samordning av tjenestene 

• «Samordningen mellom tjenestene er god» ;koordinering av tjenester.  Pårørende 
til barn og unge med omfattende og/eller sammensatte tjenester er i størst grad 
uenige i utsagnet. Det samme gjelder pårørende til de med psykisk sykdom eller 
rusavhengighet. I disse to undergruppene er det 39 % som svarer at de er uenige. 

Medvirkning 

• Pårørendes medvirkning er et av målene i regjeringens nye pårørendestrategi og 
et eget punkt på handlingsplanen for 2021–2025. Ser vi samlet på pårørende til 
personer med psykisk sykdom og/eller rusavhengighet, er det 52 prosent som er 
uenige i at de får medvirke. 



Pårørende perspektiv på samhandling

• Manglende samhandlingstransparens 

• Mangelfull tjenestekoordinering

• Mangelfull tjenestetilgang

• Bedre samhandling enn tidligere
Elliot & Bachke (2018) Samhandling om tjenester til personer med utviklingshemming og samtidig psykiske lidelser: Hvilke erfaringer 
har deres foreldre? TIDSSKRIFT FOR PSYKISK HELSEARBEID · Volum 15 · Nr. 2–3 · 2018 · Side 224–235 · © Universitetsforlaget



3.3.1 Pasient- og brukerrettighetsloven (§ 3.3.1)

• Pasient- og brukerrettighetsloven beskriver enkeltpersoners rett til helse-
og omsorgstjenester, individuell plan, retten til medvirkning og informasjon 
samt regler for samtykke og klagerett. Formålet med loven er å sikre 
befolkningen lik tilgang på tjenester av god kvalitet (§ 1-1).

• I forarbeidene til helse- og omsorgstjenesteloven står det videre at 
grunnleggende verdier for tjenestene er: «Å gi et helhetlig og tverrfaglig 
tilbud tilpasset den enkelte bruker står sentralt i tjenesteytingen. Andre 
verdier som er grunnleggende for tjenestene er trygghet, respekt, 
individuelle hensyn og valgfrihet, medvirkning, selvbestemmelse og faglig 
god kvalitet.»



Fra Sivilombudets forebyggingsenhet, 
besøksrapport 2022 
• Diskrimineringsforbudet innebærer at personer med 

utviklingshemning skal sikres lik tilgang til helse- og omsorgstjenester 
gjennom lovgivning og praksis, og at helsetjenestene må holde 
samme kvalitet og standard som tilsvarende helsetilbud til andre. Det 
må sikres at personer med utviklingshemning får de helsetjenestene 
de trenger spesielt på grunn av sin nedsatte funksjonsevne



Tjenesteutvikling for 
personer med 
utviklingshemming og 
psykisk lidelse 

Et prosjekt i regi av Nasjonal 
kompetansetjeneste for 
utviklingshemning og psykisk 
helse 2022-2023
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Tjenesteutvikling Den doble diamanten



Bearbeiding

• Fra gule lapper til exel
• Fra 5 kategorier til 12
• To personer gjennomgikk uavhengig av 

hverandre hver av lappene og bestemte 
kategori, ved uenighet drøftet vi oss 
frem til enighet, i to omganger.

• Resultatene ble så beskrevet i word
• Fikk laget illustrasjoner til barrierene og 

en presentasjon av karakteristika og 
behov





Kategoriene
12 kategorier med barrierer:

• Organisering/system/samarbeid 

• Kompetanse 

• Kunnskap 

• Politikk og styringsmodell 

• Pårørendesamarbeid 

• Ressurs økonomi 

• Geografi 

• Holdninger 

• Ansatte profesjon 

• Lovverk 

• Ressurs ansatte 

• Pasientens stemme 



Organisasjon/system/samarbeid
(Kasteball, ansvarsfraskrivelse, silotankegang)

Faller lett mellom alle stoler 
og får ikke nyttiggjøre seg 

tilbudene som finnes

Manglende 
prosesskompetanse;

samarbeid krever styring og 
tydelig ansvarsavklaring rundt 
hvem som gjør hva og hvilke 

roller en har.  

Én vei inn; det bør være en 
klar ansvarsfordeling mellom 

psykisk helsevern og 
habilitering 



Kompetanse
(Mangel på kompetanse på både utviklingshemming og 
psykisk lidelse, alle tjenestesteder kan mangle kompetanse)

Det trengs kompetanse på 
habilitering i psykisk 
helsevern og på psykiatri i 
habilitering 

Det er for lite om målgruppen 
i utdanningsinstitusjonene 

Variert kompetansegrunnlag i 
spesialisthelsetjenesten rundt 
omkring i landet fører til ulike 

tjenester 



Kunnskap
(Mange som ikke vet nok om gruppen; utviklingshemming og psykisk lidelse)

Symptomer på psykisk lidelse 
forklares med grunndiagnose 
og undersøkes ikke nærmere 

For lite kunnskap om 
grunntilstandene 

(utviklingshemming/autisme) 
i allmenpsykiatrien og 

kommunehelsetjenesten 

Leger spesielt på sykehus tar 
ikke innover seg hvem 

pasienten er og henviser ikke 
riktig vei. De kan ikke 

kommunisere med gruppen



Politikk/styringssystem
(Pakkeforløp, ISF, antall døgnplasser og mangel på ressurser)

Pakkeforløp passer ikke for 
målgruppen 

Innsatsstyrt finansiering: "hvis 
ting tar tid finner man en 

grunn til å avlyse" 

Det er for få døgnplasser!



Pårørendesamarbeid
(Pårørende brukes ikke som en ressurs, får ikke den omsorgen 
og oppfølgingen de trenger, vanskelig å navigere)

Forståelse for situasjonen når 
diagnosen er satt: 

oppfølgingsbehov - hva 
trenger familien? 

Manglende involvering av 
pårørende 

Tilgjengelighet er vanskelig, å 
få kontakt med fagfolk tar tid 



Ressurs økonomi
(For lite penger; tilgjengelige plasser og å bruke tid)

P.g.a. manglende ressurser i 
spesialisthelsetjenesten er 
det vanskelig å gi god nok 

utredning og lang nok 
oppfølging 

Tid og relasjoner og fysiske 
rammer viktig og alt dette er 
avhengig av ressurser - som 

ofte er for knappe 

Kompetansehevingen som 
trengs på DPS til utredningen, 

krever mye ressurser for at 
ikke andre nødvendige tilbud 

skal svekkes



Geografi
(Store avstander)

Fysisk avstand mellom 
habilitering og psykisk 

helsevern gjør samarbeid 
komplisert

Geografien i landet fører til 
lang reisevei enten for 

pasient eller helsepersonell

Stor avstand til 
behandlingsted hindrer 

pårørendekontakt



Holdninger
(Forutinntatte holdninger, syn på gruppen)

Det er lav terskel for å 
avslutte forløp ved 

manglende behandlingseffekt

Rusbehandling tilpasset 
denne gruppen er ikke-

eksisterende. Ingen vil ha 
dem i behandling 

Det eksisterer en holdning 
om at personer med 

utviklingshemming og psykisk 
lidelse ikke kan nyttiggjøre 

seg av behandling



Ansatt profesjon
(Mangel på leger og psykologer)

Leger og psykologer jobber 
ikke med målgruppen over 
tid. De er ofte inne en kort 

periode

Det er for få 
psykologspesialister/leger på 

feltet

Det er for få spesialister som 
kan målgruppen (både 
somatikk og psykiatri)



Lovverk
(Lovverk ikke tilrettelagt gruppen i alle sammenhenger, uklart lovverk)

Ulikt lovverk kan gjøre det 
vanskelig å finne gode 

løsninger til pasienter med 
sammensatt problematikk 

P.g.a. GDPR kan ikke 
førstelinjen og andrelinjen 
kommunisere elektronisk i 

enkeltsaker 

Store sammensatte vansker 
hos pasientene henger dårlig 

sammen med førende 
tenkning om at alle ønsker 

autonomi i eget liv



Ressurs ansatte
(For få ansatte generelt)

Teamene som jobber 
spesialisert er for små; for 

sårbart og det sliter ut dem 
som er der

Det er for lite 
behandlingsressurser i 
habiliteringstjenesten

Det er for få psykiatere 
ansatt/tilgjengelig i 

habilitering



Pasientens stemme
(Lett å glemme pasienten selv, hva han eller hun ønsker)

Det er vanskelig å få en fast 
person til støtte/oppfølging i 

det daglige over tid

Manglende kompetanse i å 
tilrettelegge er til hinder for 
at pasienten blir hørt, trodd 

og tatt på alvor

Det mangler tilrettelegging 
for brukermedvirkning



Hva vet vi om tilgang til adekvate tjenester? 
(Whittle et al.,2018;Weise et al., 2017; Bakken & Martinsen, 2013)

• kompetente fagfolk 

• geografisk tilgang på tjenester 

• et klart definert pasientforløp 

• kriterier for henvisningspraksis 

• en felles «inngangsport» til tjenestene 

• tverrfaglig – tverretatlig samarbeid 



Stjålet fra 
forelesningen til Børge 
Mathiassen i går



Noe å støtte seg på i arbeidet
• Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming –

Helsedirektoratet

• Oppfølging av personer med store og sammensatte behov - Helsedirektoratet der finnes 
også:

• Metoder og verktøy for systematisk kvalitetsforbedring for helhetlige og koordinerte 
tjenester – Helsedirektoratet

• Pårørendeveileder - Helsedirektoratet

• Tjenestedesign – KS

• Samhandlingsverktøy | Visma Flyt Samspill [Gratis webinaropptak] – Visma

• OSS-Helsefelleskap på Agder - Sørlandet sykehus (sshf.no)

• Samhandling - Kompetansebroen Kompetansebroen

• Naku |

• www.nkup.no

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/gode-helse-og-omsorgstjenester-til-personer-med-utviklingshemming
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/oppfolging-av-personer-med-store-og-sammensatte-behov
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/oppfolging-av-personer-med-store-og-sammensatte-behov/metoder-og-verktoy-for-systematisk-kvalitetsforbedring-for-helhetlige-og-koordinerte-tjenester#verktoy-for-helseinnovasjon-bor-benyttes-i-arbeidet-med-fag-og-tjenesteutvikling
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/parorendeveileder
https://www.ks.no/fagomrader/innovasjon/innovasjonsledelse/veikart-for-tjenesteinnovasjon/tjenestedesign/
https://www.visma.no/samhandling/samhandlingsverktoy/
https://sshf.no/helsefaglig/samhandling/oss-helsefelleskap-pa-agder
https://www.kompetansebroen.no/samhandling?o=ahus
https://naku.no/
http://www.nkup.no/


• Meld. St. 8 (2022–2023) - regjeringen.no

• Kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd – Helsedirektoratet

• Lov om endringer i velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, samordning og 
barnekoordinator) – Lovdata

• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) -
Kapittel 7. Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet – Lovdata

• Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) - Kapittel 2. 
Ansvarsfordeling og generelle oppgaver – Lovdata

• Nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene (RETHOS) - regjeringen.no

• Forskrift om nasjonal retningslinje for tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og 
avhengighetsarbeid - Lovdata

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-8-20222023/id2945431/?ch=1
https://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/kommunalt-kompetanse-og-innovasjonstilskudd#regelverk-tildelingskriterier
https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2021-06-11-78
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30/KAPITTEL_7#%C2%A77-2a
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61/KAPITTEL_2#%C2%A72-5a
https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/hoyere-utdanning/utvikling-av-nasjonale-retningslinjer-for-helse--og-sosialfagutdanningene/id2569499/
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2022-03-14-387


• nkup.no

• www.facebook.com/NasjonalKUP

• NKUP@ous-hf.no

• Registrer deg for å motta vårt nyhetsbrev: 
Motta vårt nyhetsbrev (dialogapi.no)

Hold deg oppdatert med NKUP

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-utviklingshemning-og-psykisk-helse
http://www.facebook.com/NasjonalKUP
mailto:NKUP@ous-hf.no
https://pub.dialogapi.no/s/bcd999cd-e884-47dd-bdd2-07bb2f85d2ba

