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Tillegg til tildelingsbrev nr. 19 - omlegging av Rask psykisk helsehjelp 

Helse- og omsorgsdepartementet viser til Helsedirektoratets tildelingsbrev for 2020, med 

følgende oppdrag: 

 

Helsedirektoratet skal foreta en vurdering av hvordan tilskuddsordningene "Rask psykisk 

helsehjelp" og "Implementering av arbeidsrehabiliteringsmetodene individuell jobbstøtte og 

jobbmestrende oppfølging" gradvis kan avvikles i løpet av de neste tre årene. Tiltakene viser 

gode resultater, og det er ønskelig med en vurdering av hvordan direktoratet kan understøtte 

at tjenestene tar disse virksomme behandlingstilbudene i bruk når tilskuddsordningene som 

direkte finansierer stillinger ev. bortfaller. Vurderingen skal derfor også omfatte hvordan 

Helsedirektoratet kan bidra til gjennomføring av opplæringstilbud, utarbeidelse av 

veiledningsmateriell og andre kompetansebyggende tiltak for å stimulere til at tjenestene 

oppretter tilbudene over egne driftsmidler. Det må også vurderes om tilskudd til ACT/FACT 

skal være en del av denne gjennomgangen. Frist: 30. juni 2020. 

 

Departementet viser til leveranse fra Helsedirektoratet 19. mars 2020, med vurdering av 

avvikling for tilskuddsordningen for Rask psykisk helsehjelp og etterfølgende dialog om dette. 

Det er nå besluttet at ordningen gradvis skal omgjøres til opplæringsstøtte fra 2021. Dette er 

varslet i kommuneproposisjonen. Kommuner som er inne i det treårige tilskuddsløpet får 

tilskudd ut perioden. For tildelingen i 2020 gjenstår det 6,5 mill. kroner. Det bes om at disse 

midlene brukes til å ta inn nye kommuner fra regioner som per i dag har få team, dersom 

disse er kvalifiserte søkere i henhold til regelverket for ordningen. 

 

Helse- og omsorgsdepartementet ber videre om at Helsedirektoratet utarbeider en plan for 

en gradvis omlegging av etableringstilskuddet til kommuner fra 2021 – for å tilrettelegge for 

at flere kommuner etablerer Rask psykisk helsehjelp.  
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Side 2 
 

 

Planen bør inneholde oversikt over hvordan tilskuddsmidlene gradvis kan vris over til 

opplæringsstøtte, herunder midler til opplæring, økning i utdanningskapasiteten, veiledning 

og oppfølging av kommunene, monitorering og evaluering. Planen bør skissere hvilke tiltak 

som bør gjennomføres i tråd med fidelity-kravene fra de to studiene gjort på RPH, kostnaden 

ved endringene og en tidsplan for gjennomføring.  

 

Planen leveres Helse- og omsorgsdepartementet innen 15. oktober 2020. 
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