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BAKGRUNN OG ORGANISATORISK FORANKRING. 
 
St.meld. nr. 47 – Samhandlingsreformen beskriver sentrale utfordringer innen helse- og 
omsorgssektoren.. Der påpekes det blant annet at pasientens behov for koordinerte 
tjenester ikke besvares godt nok. Tjenestene er fragmenterte, og 
kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten har ulike målformuleringer og 
målforståelse i forhold til pasientene. Spesialisthelsetjenesten fokuserer på målet om 
medisinsk helbredelse, mens kommunehelsetjenesten har et langt større fokus på 
pasientens funksjons- og mestringsnivå. ( St.mld 47) Vi ønsker med vårt prosjekt å 
jobbe aktivt med å få forståelse for hverandres tilnærming, og skaffe en terapeutisk 
helhet fra det som i dag oppleves fragmentert. Dette for at pasientene skal oppleve 
sammenheng og kontinuitet i tilbudet de får. 
 
En annen utfordring som tas opp i St.meld. nr. 47 er at tjenestene preges av for liten 
innsats for å begrense og forebygge sykdom. Det pekes på at vi i dag ikke har gode nok 
systemer for analyse som grunnlag for beslutninger om hvordan ressursene bør settes 
inn i de ulike leddene i kjeden fra forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering.  
 
Det distriktspsykiatriske senteret på Stjørdal har et DPS ansvar for befolkningen i 
Værnesregionen.(kommunene Stjørdal, Meråker, Frosta, Selbu, Tydal og halve Malvik). 
Vi er i gang med utviklingen av et bredt kompetansenettverk, samt skape arenaer for 
konkret kunnskapsformidling til kommunene. På bakgrunn av dette har kommunene i 
Værnesregionen utfordret oss til å etablere et kunnskapssenter for psykisk helse i 
Værnesregionen. 
. 
 
Psykiatrisk klinikk i Helse- Nord-Trøndelag jobber kontinuerlig, i tråd med 
Administrerende direktørs signaler om effektivisering av helsetjenestene. Prosjektet har 
som mål å være et bidrag til dette. 
 
 
PROBLEMSTILLING OG MÅLSETTING 
 

 Styrke helsepersonellet i Værnesregionens kompetanse og evne til samhandling 
vedrørende behandling av pasienter som har lettere psykiske lidelser, enten i 
primær form eller som en del av et mer komplekst sykdomsbilde. Det gjelder 
både i kommunene og spesialisthelsetjenesten. 

 

 Bidra til styrkingen av førstelinjen, gjennom samhandling, undervisning og 
oppfølging. 

 
 
Her er det viktig å understreke at vi ikke bare ønsker å sikte oss inn på fastleger og 
psykisk helsetjeneste, men også gi et tilbud utover dette, hvor vi involverer øvrige 
aktører i førstelinje.  
 
 
 
 
 



EFFEKTMÅL 
Etablere et kompetansesenter for psykisk helse i Værnesregionen. 
 
RESULTATMÅL 

 Etablere og gjennomføre et undervisningsopplegg i kognitiv terapi. (En form for 
psykoterapi som opprinnelig ble utviklet av den amerikanske psykiateren Aaron 
Beck. Grunntanken i terapien er at emosjoner og atferd i høy grad blir bestemt av 
hvordan mennesker strukturerer sin verden ved hjelp av tenkning) 

 

 Etablere et felles ambulant team med Stjørdal kommune 
 

 Etablere to felles psykologstillinger med Værnesregionen 
 
 
 
ANALYSE OG ARGUMENTASJON RUNDT PROBLEMSTILLING 
 
Samhandlingsreformen, ny Helse – og omsorgslov samt den nasjonale vektleggingen av 
Distriktspsykiatriske sentres(DPS) sentrale posisjon i den framtidige 
spesialisthelsetjenesten gjør at både kommuner og DPS står overfor utfordringer i årene 
fremover. Utfordringenes innhold og omfang krever samhandling interkommunalt og 
samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste. Samhandlingsutfordringene 
er voksende, og en påstand som fremsettes i St.meld nr. 47 er: "Den demografiske og 
epidemiologiske utviklingen gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske 
bæreevne" (St.meld. nr.47, s. 43). Det pekes blant annet på at det vil bli en økning i 
livsstils - og aldersrelaterte sykdommer. Innen psykisk helse og rus er det betydelig 
økende omfang frem mot 2030 (Sintef Helse).  
 
Verdens helseorganisasjon (WHO) opererer med tall som indikerer at depresjon er en 
av verdens største folkesykdommer, og at depresjon allerede i 2020 vil, sammen med 
hjertesykdom, være den største utfordringen for folkehelsen. Vi tror at vi med et prosjekt, 
basert på samhandling og kunnskapsdeling vedrørende kognitiv terapi, kan være med 
på å skape et fremtidsrettet behandlingstilbud for innbyggerne i Værnesregionen. 
Det å etablere et kunnskapssenter ved DPS Stjørdal kan møte noen av disse 
utfordringene om Sokratesprosjektet blir en realitet. 
Sokrates forsøkte ikke å overtale andre, men heller, gjennom tilstedeværelse, dialog og 
gode spørsmål, stimulere til styrking av andres kunnskap. 

Sokratisk utspørring er også et vesentlig element i tradisjonell kognitiv atferdsterapi. 
Kognitiv terapi er en form for psykoterapi som opprinnelig ble utviklet av den 
amerikanske psykiateren Aaron Beck.  Kognitiv terapi ble opprinnelig utviklet for ulike 
psykiske lidelser som depresjon og angstlidelser. Beck ble i sitt arbeid spesielt inspirert 
av den amerikanske psykologen Albert Ellis som noen år tidligere hadde dannet viktige 
teoretiske fundamenter for kognitiv atferdsterapi. 

Kognitiv terapi har via en rekke studier vist god effekt. Grunntanken i terapien er at 
emosjoner og atferd i høy grad blir bestemt av hvordan mennesker strukturerer sin 
verden ved hjelp av tenkning. Kognitiv terapi er en psykoterapiform som etter hvert har 
blitt meget godt dokumentert gjennom empirisk forskning. Det er i dag en betydelig 
mengde studier innenfor internasjonal forskning som støtter effektiviteten av kognitiv 

http://no.wikipedia.org/wiki/Aaron_Beck
http://no.wikipedia.org/wiki/Aaron_Beck
http://no.wikipedia.org/wiki/Aaron_Beck
http://no.wikipedia.org/wiki/Albert_Ellis
http://no.wikipedia.org/wiki/Kognitiv_adferdsterapi


terapi for flere former av psykiske lidelser. De beste behandlingsresultatene har 
tradisjonelt vært for angst og depresjonslidelser, men forskning viser også lovende 
behandlingsresultater for spiseforstyrrelser, samlivsproblemer, alkoholproblemer, 
personlighetsforstyrrelser og psykoser. 

Foreløpige studier ved NTNU viser at om lag 90 % av de voksne nesten helt blir kvitt 
plagene etter kognitiv behandling. Forskning blant voksne viser dessuten at 
indvidualterapi virker mye bedre enn gruppeterapi. Lettere psykiske lidelser (mildere 
angst og depresjonstilstander, samt sammensatte lidelser som har lettere psykiske 
komponenter), forventes i dag å være førstelinjetjenestens ansvarsområde, noe som 
også kommer frem av Helsedirektoratets prioriteringsveileder 
(http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00087/Prioriteringsveilede_87409
a.pdf).  
 
Per i dag blir henvisninger til behandling, basert på beskrivelser av lettere psykiske 
lidelser nedprioritert, enten i form av avslag eller i form av lang ventetid. Det forventes at 
nødvendige preventive tiltak gjennomføres av kommunehelsetjenesten. Dette forutsetter 
imidlertid at førstelinjen har den nødvendige kompetansen til å gjennomføre slike tiltak. 
Den behandlingsform og de intervensjoner som enklest lar seg videreformidle til et 
større behandlingsapparat er kognitiv terapi. Kognitiv terapi er den terapiform som det 
også eksisterer størst empirisk fundament for i møte med lettere psykiatriske tilstander 
(se blant annet følgende rapporter fra Kunnskapssenteret: 
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Effekten+av+psykoterapi+for+mennesk
er+med+depressive+lidelser.6113.cms ; 
http://www.forskning.no/artikler/2007/november/1193910371.34). 
 
 
 
FREMDRIFTSPLAN MED MILEPÆLER(se vedlegg 1) 
 
 
 
BUDSJETT – NØKKELTALL 

Tiltak Kostnadsramme 

Psykologstilling Ca 800 000 

Personell Ambulant Team Ca 500 000 

Prosjektlederstilling Ca 700 000 

Frikjøp av personell/ div. utgifter. Ca 1 000000 

 
 
 
RISIKOANALYSE/ INTRESSENTANALYSE (se vedlegg 2) 
 
 
KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER 
Det er et mål med samhandlingsreformen at spesialisthelsetjenesten skal utvikles slik at 
den i større grad kan bruke sin spesialiserte kompetanse (St.meld. nr 47). Det er i dag 
en manglende tilretteleggelse for at kommunene skal kunne løse oppgavene som etter 
sin karakter bør være kommunale. Dette fører til at spesialisthelsetjenesten må bruke 
sin spesialitet på oppgaver som under andre forutsetninger kunne vært løst bedre og 

http://no.wikipedia.org/wiki/NTNU
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00087/Prioriteringsveilede_87409a.pdf
http://www.helsedirektoratet.no/vp/multimedia/archive/00087/Prioriteringsveilede_87409a.pdf
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Effekten+av+psykoterapi+for+mennesker+med+depressive+lidelser.6113.cms
http://www.kunnskapssenteret.no/Publikasjoner/Effekten+av+psykoterapi+for+mennesker+med+depressive+lidelser.6113.cms
http://www.forskning.no/artikler/2007/november/1193910371.34


rimeligere av kommunene. Hvordan skal en jobbe for å kunne få til et best mulig 
samspill og oppgavefordeling mellom ulike aktører i kommunen og 
spesialisthelsetjenesten?  
 
Vi mener at en forbedring av samhandlingen må innebære at man forsøker, så godt det 
er mulig, å ikke tenke samhandling som bilateral. Men at også DPS Stjørdal er med på å 
stimulere samhandling i Værnesregionen også mellom aktørene i førstelinjen. Her 
mener vi at DPS Stjørdal også kan bidra med kompetanse som i neste omgang kan 
integreres i det daglige arbeidet mellom aktørene i førstelinjen.  
 
Vårt ønske er å tilby førstelinjetjenesten en innføring i kognitiv terapi. Dette ønsker vi å 
gjøre gjennom følgende måter 
 

1. Kontinuerlig og forutsigbar møtevirksomhet mellom DPS og kommuner. 
2. Kontinuerlig undervisningstilbud innen kognitiv terapi for ulike tilstander gjennom 

undervisning (Åpen for kommuner og fastleger). 
3. Kontinuerlig undervisningstilbud innen sykdomslære for ansatte ved DPS og 

førstelinje. 
4. Tilgjengelig (men naturlig nok tidsavgrenset) veiledningstelefon for fastleger og 

øvrige aktører. 
5. Mer utadrettet virksomhet fra miljøpersonalet. Assistanse i eksponeringstrening, 

utvidet poliklinisk aktivitet ved DPS Stjørdal, oppfølging av pasienter som står i 
fare for å falle ut av arbeid etc. 

6. Et nettbasert psykoedukativt og kognitiv terapeutisk tilbud som fastleger kan følge 
opp, med veiledning fra DPS Stjørdal. 

 
 
Det er viktig at det er en tydelig samfunnsmedisinsk og samfunnspsykologisk profil. Vi 
ønsker å benytte oss av lokale medier i en formidlingsstrategi vedrørende psykisk helse 
i regionen. Vi ser for oss et samarbeid med Stjørdalens Blad og øvrige regionale aviser i 
regionen, hvor vi har en regelmessig spalte hvor ulike tema vedrørende psykisk helse 
tas opp. Vi ser for oss en tretrinnsmodell, hvor artikkelen i avisene skal rette seg mot 
allmenbefolkningen, men hvor befolkningen, helseansatte i regionen, pasienter og 
pårørende kan lese seg videre opp på tematikken gjennom Psykiatrisk Klinikks blogg på 
internett (www.psykiatribloggen.no). Slik vil vi sette fokus på psykisk helse i regionen og 
bidra til et kunnskapsløft, samtidig som vi tydeliggjør DPS Stjørdals posisjon som 
kompetansesenter for psykisk helse i Værnesregionen. 
 
Samlet mener vi at vi har godt grunnlag for å kunne si at et slikt omfattende tilbud til 
relevante aktører i førstelinjetjenesten vil kunne bidra til bedre kvalitetssikring av 
informasjon, tjenesteytelser og samhandling i Værnesregionen. DPS Stjørdal kan med 
dette bli et kunnskapssenter for psykisk helse i denne regionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.psykiatribloggen.no/
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Vedlegg 1: Milepælsplan; Plan over gjennomføring av hovedaktiviteter. 

 

# Navn på 

hovedaktiviteten 

Hensikt Beskrivelse av 

hovedaktiviteten 

 

HA

1 

Møte med Helse Midt 

Norge 

Samhandlingsdirektør 

Daniel Haga 

Finne aktuelle aktører som har 

påvirkning på prosessen, for på 

denne måten kunne få 

forbedringer. Skape forståelse 

for tankene rundt prosjektet. 

 Presentere 

Sokratesprosjektet som 

et mulig 

samhandlingsprosjekt. 

Våren 2011 

HA

2 

Presentere prosjektet 

for styret i HNT 

Skape forståelse for viktigheten 

av dette prosjektet i forhold til å 

skape et kunnskapssenter i 

Værensregionen, 

Presentere prosjektet og 

økonomiske rammer. 

Våren 2012 

HA

3 

Gjennomføre møte 

med ordførere, 

rådmenn, politikere og 

helsearbeidere i Selbu, 

Tydal, Meråker, 

Frosta, Stjørdal og 

Malvik 

Finne lokale 

forbedringsområder. 

 

Skape felles forståelse 

 Innledning, bakgrunn 

 Presentasjon av tall fra 

lokal avdeling - 

diskusjon 

 Presentasjon om 

metodikk 

 Gjennomføring av 

idedugnad/prosesskart 

     legging 

 Identifisere 

problemområder og 

muligheter 

 

Våren 2011 

HA

4 

Gjennomføre møter i 

klinikken, ved DPS 

Stjørdal og med 

brukerorganisasjoner. 

Finne lokale 

forbedringsområder 

 Innledning, bakgrunn 

 Presentasjon av tall fra 

lokal avdeling - 

diskusjon 

 Presentasjon av 

metodikk 

 Gjennomføring av 

idedugnad/prosesskart 

     legging 

 Identifisere 

problemområder og 

muligheter 

 

Våren 2011 

HA

5 

Gjennomføre møter 

med NAV, 

Værnesregionen og 

Fides 

Få helhetsoversikt over deres 

behov for slik samhandling 

 Våren 2011 

      



HA

6 

 

 

Skaffe lokale 

prosjektledere 

Ha noen som sørger for 

fremdrift lokalt. 

 Lokal prosjektleder 

sørger for fremdrift.  

 Veiledning etter behov 

 

Vår 2012 

HA 

7 

Lage 

undervisningsplan, 

kognitiv terapi 

  Fylle ut tiltaksskjema 

 Fylle ut fremdriftsplan 

 

Våren 2012 

HA

8 

Gjennomføre 

undervisning for 

ansatte DPS Stjørdal, 

fastlege og 

helsepersonell i 

Værnesregionen 

  Høsten 2012 

HA

9 

Erfaringsseminar - 

felles (Stjørdal) 

Erfaringsoverføring mellom 

kommunene og DPS Stjørdal 

 Kommunene legger 

frem sine erfaringer, 

inkl resultater 

 Diskusjon 

 Evt. postere henges 

opp 

 Faglig innlegg 

 Diskusjon 

 Innlegg fra Helse 

Nord-Trøndelag, DPS 

Stjørdal 

 Diskusjon 

 To-dagers samling 

m/middag, sosialt 

Våren 2013 

HA 

10 

Evaluering Sikre at erfaringer blir med til 

evt. lignende prosjekter. 

 Utsendelse av 

undersøkelse via 

QuestBack? 

 

Høsten 2013 

 

 

 

 

 

 
 



 

Risikoanalyse/ Intressentanalyse (vedlegg 2) 

Kritiske faktorer 

En kritisk faktor er en faktor som vil påvirke gjennomføringen av prosjektet eller forhindre at 

noen mål blir oppnådd (enten delvis eller helt). 

Sannsynlighet 1-5 

Konsekvens 1-5 

Kritiske faktorer er kartlagt på møte i seksjonene og i FFE; møte april 2011. 

 

nr Kritiske faktorer S K RF Mulige tiltak/Ansvarlig 

1 Få forståelse i klinikken og ved DPS 

Stjørdal for hvorfor Sokratesprosjektet 

må gjennomføres 

5 5 25 Informasjonsmøter og skriv. 

Ansvarlig Ann-Inger og Jonas. 

2 Få forståelse i HMN for at prosjektet 

er et viktig tiltak i forhold til 

samhandlingsreformen. 

5 5 25 Ansvarlig Hilde, Nils Håvard, 

Ann-Inger og Jonas 

3 For dårlig tid til opplæring av PAB 4 5 20 Info til ledere, opplæring på skal-

nivå: Presisere oppmøteplikt.  

 

4 Dårlig motivasjon for å delta på 

opplæring. 
1 5 5 Inspirere til å forstå viktigheten, 

synliggjøre mulighetene. 

5 Forankring hos spesialistene i 

klinikken. 

2 5 10 Dialogmøter, inspirere 

6 Gode lærekrefter 2 5 10 Inspirere nøkkelpersonell 

7 Forankring hos politiker, rådmenn og 

helsepersonell i Værnesregionen. 

1 5 5 Dialogmøter 

8 Økonomi 1 5 5 Søke prosjektmidler/ effektivisere 

innenfor egen avd. 

9 Forankring i Styret i HNT 1 5 5 Presentere prosjektet,  

10 Forankring hos fastlegene i 

Værnesregionen 

2 5 10 Dialogmøter 

11 Forankring NAV, Fides  1 5 5 Dialogmøter 

12      

13      

      

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


