Aksjon for medisinfrie tilbud
c/o Hvite Ørn
Storgata 10
1771 Halden

Til helseminister Jonas Gahr Støre
Kopi:
Helse og omsorgsdepartementet v/ Thor Rogan
Helse- og omsorgskomiteen Stortinget
04.10.2012

Gjeldende «Felles aksjon for minst ett medisinfritt behandlingstilbud ved hvert av
landets helseforetak».

Vi viser til brev sendt 21.10.2011 og svarbrev fra HOD 06.12.2011. Våre krav var at:
«Det må etableres medisinfrie tilbud slik som pålagt helseforetakene i forbindelse med
Nasjonal strategi for redusert og riktig bruk av tvang (oppdragsbrev fra HOD mars
2010).
Med medisinfrie tilbud mener vi medisinfrie døgnbaserte behandlingstilbud for folk i
krise, hvor
1. man ikke blir utsatt for tvangsmedisinering, men medisiner bare blir brukt der
pasienten har et ønske om det selv.
2. behandlingen er å få et trygt sted å være, en seng å sove i, regelmessige måltider,
og mennesker å snakke med.»
Vi ser at svært lite har skjedd på det året som har gått siden brevet ble sendt. Ut i fra det
vi har sett i regionale/ lokale planer for reduksjon av tvang, foreligger det heller ingen
konkrete planer i helseforetakene for oppbygging av medisinfrie tilbud.
I «Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester -2012-2015» er
medisinfrie tilbud med under punkt 4.1.8. om utarbeidelse av tipshefte. Dette tipsheftet
vil være sentralt for å øke kunnskapen om medisinfrie alternativer, og vi understreker at
arbeidet med tipsheftet bør prioriteres og komme raskt i gang.
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Vi tror en grunn til at medisinfrie tilbud ikke er prioritert og konkretisert i
helseforetakenes planer, er mangel på kunnskap og erfaring med dette. Vi vil derfor
foreslå en dialog-konferanse med brukerorganisasjonene, Helseforetakene og Helse- og
Omsorgsdepartementet hvor vi sammen kan komme opp med løsninger for å realisere det
brukerne/ organisasjonene har meldt med vår felles aksjon.
Vi mener også at økonomiske incentiver er nødvendig for å sikre at helseforetakene
prioriterer oppbygging av medisinfrie tilbud. Vi ønsker derfor en øremerking av
stimuleringsmidler til dette formålet, og at det lages en plan for hvordan oppbygging av
medisinfrie tilbud skal realiseres og følges opp videre.
Vi vil også understreke at brukermedvirkning er et helt sentralt virkemiddel for å lykkes.
Fordi behovet for medisinfrie tilbud hovedsakelig er meldt inn fra brukere/ pårørende, og
foreløpig i liten grad er plukket opp av helsepersonell, er det avgjørende at
brukerorganisasjonene er med på alle avgjørelser som tas i forhold til dette. Kun ved at
det sikres reell brukermedvirkning kan vi tro at det som bygges opp faktisk samsvarer
med det vi etterspør.
Våre forslag til oppfølging av oppdragsbrevet fra mars 2010, for å påskynde/ sikre at
medisinfrie tilbud realiseres i alle helseforetak er følgende:
1. Arbeidet med tipsheftet startes og fullføres uten opphold.
2. Det arrangeres en dialogkonferanse mellom brukerorganisasjonene,
Helseforetakene og HOD.
3. Det øremerkes stimuleringsmidler Helseforetakene kan søke på for oppbygging
av medisinfrie tilbud, og en plan for realisering.
4. I alle de overstående forslag må reell brukermedvirkning sikres.

Vi ønsker å gjøre en presisering gjeldende «brukerstyrte plasser», da vi ser at dette er
en kilde til misforståelser. Det viktige er medisinfrie, døgnbaserte enheter på
spesialisthelsetjenestenivå, aller helst inkludert akuttilbud. Det som i dag eksisterer
som brukerstyrte plasser ved DPS er ikke medisinfrie tilbud.

Kontaktperson: Jan-Magne Sørensen, tlf 90688460

Med vennlig hilsen
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_____________________________________________________________________
Anne-Grethe Terjesen, leder LPP- Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse

________________________________________
Anne Grethe Klunderud, landsleder Mental Helse

_

___________________________________________________________
Siri Lill Thowsen, leder Aurora
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______________________________________
Jan- Magne Sørensen, leder Hvite Ørn

______________________________________
Mette Ellingsdalen, leder WSO- We Shall Overcome
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