
Statlig satsning innen 
rus og psykisk helse 

Status i Troms på noen av satsningsområdene 
Ved Anette M. Thyrhaug, seniorrådgiver i Helse-og 

omsorgsavdelingen hos Fylkesmannen 



Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) 

Fem hovedmål: 

• Tidlig innsats 

• Tilpasset tjenestetilbud 

• Reell brukerinnflytelse 

• Livskvalitet 

• Alternativ straff 

 



• Dårligste levekår og kortest forventet 
levealder i befolkningen 

• Tjenestene henger ofte ikke sammen, og 
er i liten grad oppsøkende 

• Å ikke ha tilgang på bolig eller å mestre 
sitt boforhold, er til hinder for å få et 
bedre liv 

• Stor mangel på meningsfulle 
dagaktiviteter og tilrettelagt arbeid 

• Førstelinja må bidra aktivt med å henvise 
til alternativ straff 

Personer med ROP- lidelser har behov 
for behandling og ettervern 



Men:  
• Det er 32% som har gjort 

brukerundersøkelse i løpet av 
de siste 12 måneder 

• Det er 55% av kommunene 
som sier de gjør dette i stor 
grad 

 

• Brukermedvirkning, systematisk 
innhenting av brukererfaringer 
og fokus på bedringsprosesser, 
selvbestemmelse og selvstyring 
med personen i sentrum 
(recovery) i tjenestene.  

I Troms svarer 73% (SINTEF IS-24/8) 
av kommunene ja på at de har: 



Forts. tall IS-24/8 for Troms 
• 8 (30%) av kommunene oppgir å ha flerfaglige oppsøkende team 

• 6 (25%) av kommunene har sektorovergripende system for identifisering 
av personer med behov for tidlig innsats ved rusrelatert problematikk 
(Troms dårligst score i landet) 

• 12 (50%) av kommunene har kartlagt rusmiddelsituasjonen i kommunen 
ved BrukerPlan eller annen kartlegging. 

  

 



• Barn av ruspasienter har det 
verst av alle 

• Mange kommuner i Troms har 
ikke gitt tilbakemelding til UNN 
om , selv etter forankring i 
tjenesteavtale 2. (har samme 
plikt som spesialisthelsetjenesten 
til å fange opp og følge opp barn 
som pårørende).  

 

Barn som pårørende 



Nok fokus på å fremme psykisk helse og å 
forebygge psykisk uhelse og rusvansker?  
• 10 (40%) av kommunene har i løpet av de siste to år kartlagt hvordan de 

unge har det via Ungdata 

• 14 av kommunene i Troms har fulgt opp lovkravet om å lage oversikt 
over helsetilstanden i befolkningen.  

• Stort potensiale for å øke fokuset på psykisk helse i folkehelsearbeidet. 

• Rekrutteringstilskuddet «Psykologer i de kommunale helse- og 
omsorgstjenestene» er søkt av under 50 % av kommunene i Troms 
(Lovkrav trer inn i 2020) 



Økning av årsverk i helsestasjons- og 
skolehelsetjenesten i Troms? 
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Et stort potensiale for å 
fremme helse  

Det er viktig å satse så tidlig som mulig, både i alder og i 
forløp! 

 
Takk for meg, og velkommen til 
Catharina Elisabeth Arfwedson Wang og Lene Haugsdal 
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