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Politidirektoratets høringssvar - Høring - Forskrift om nasjonal 
retningslinje for masterutdanning i psykisk helse-, rus og 
avhengighetsarbeid for sykepleiere  og forskrift om nasjonal retningslinje 
for tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og 
avhengighetsarbeid

Politidirektoratet viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 21. juni 2021 der forskrift 
om henholdsvis nasjonal retningslinje for masterutdanning i psykisk helse-, rus og 
avhengighetsarbeid for sykepleiere og om nasjonal retningslinje for tverrfaglig videreutdanning 
i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid ble sendt på høring. Høringsfristen er 20. 
september 2021. 

Politidirektoratets merknader

Politidirektoratet legger i høringssvaret til grunn de funn som presenteres og fremheves i 
Kunnskapsdepartementets høringsbrev, herunder at Nasjonal helse- og sykehusplan og 
Kompetanseløft 2025 viser at det er et udekket kompetansebehov innen psykisk helse- og 
rusarbeid.

Politidirektoratet er enige med departementet om at de tjenestene som tilbys 
brukere/pasienter må være helhetlige, og viktigheten av at psykiske helsetjenester, 
rusbehandling og somatikk henger godt sammen. Etableringen av en ny masterutdanning i 
psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid for sykepleiere, samt å inkludere rus- og 
avhengighetsarbeid i dagens rammeplanstyrte tverrfaglige videreutdanning innen psykisk 
helse, synes for Politidirektoratet å være gode tiltak for å imøtekomme behovet til personer 
med komplekse utfordringer innen sfæren for rus og psykisk helse. Gjennom forskriftene 
sikres også nødvendig styring slik at utdanningene fremstår som enhetlige og gjenkjennelige 
på tvers av utdanningsinstitusjonene som tilbyr dem, og sikrer lik kompetanse innen psykisk 
helse, rus og avhengighet. Dette er etter direktoratets syn viktige tiltak for å bedre det 
offentliges tilbud til mennesker med sammensatte utfordringer og for å sikre en mer helhetlig 
oppfølging og behandling av brukere/pasienter. Politidirektoratet stiller seg følgelig positive til 
forslagene. 
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