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Høringssvar Mental Helse Ungdom
NOU 2014212 Åpent og rettferdig - prioriteringer I helsetjenesten.

Mental HelseUngdom viser til NOU 2014:l2 Åpentog rettferdig- prioriteringer i

helsetjenesten, og vil med dettekomme med noen synspunkter.

Mental Helse Ungdom savner en tydeliggjøring fra Helse og Qmsorgsdepartementet om

hvordan hovedkriteriene er tenkt å gi seg utslag i prioriteringer innen psykisk helsevern og

psykiskhelsearbeid. lnnen det psykiskehelsefeltet gjelder det i stor grad at gode, tidlige og ofte

intensive intervensjoner og tiltak er viktige å prioritere da dette vil medføre at mer langvarig

behandling og hjelp ikke blir nødvendig. Dette gjelder ikke bare forebyggende folkehelsearbeid

som skolebaserte intervensjoner, det gjelder også individuelt rettede intervensjoner ved tidlig

sykdomsutvikling. Spesielt når det gjelder psykoseproblematikk, angstlidelser og

depresjonslidelser vet vi at tidlige og høyintense intervensjoner i stor grad kan forebygge

langvarig sykdom. Dette er særlig viktig for unge, som dermed kan unngå å miste muligheten

til normal skolegang, hull i cVlen, og tap av viktig sosialt nettverk. Mental Helse Ungdom

ønsker en tydeliggjøringavhvorvidt de nye kriteriene er ment å skulle medføre en økning i bruk

av slike høyintense og tidlige intervensjoner.

Mental Helse Ungdom støtter en nedprioritering avpasienter som beregnes å ha få tapte leveår,

men savner en nærmere utredning om hvordan en slik nedprioritering skal foregå.

Mental Helse Ungdom er usikker på hvorvidt forslaget om å flytte brukerrepresentantene fra et

nasjonalt råd til en referansegruppe vil fremme eller hemme god og reell brukermedvirkning.

Mental Helse Ungdom ser på brukermedvirkningens rolle i rådet som en rådgivende motvekt

mot rent fagligevurderinger og perspektiv. Vårt generelle inntrykk av slik rådgivning, er at hvor

godt den fungerer er mer avhengig avhvordan ledelse og tjenestemenn søker å legge til rette for

at representantene kan agere som gode rådgivere innenfor det relevante saksområdet, snarere
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enn at det er et spørsmål direkte knyttet til hvordan brukermedvirkningen er organisert. Vi tror

dette handler mer om holdning og kultur enn om organisering.

Med vennlig hilsen
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Kristian Kise Haugland

Assisterende generalsekretær

Mental Helse Ungdom


