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Tilegg til tildelingsbrev nr. 32 – Hjernehelsestrategi 

Vi viser til Helsedirektoratets statusrapport om hjernehelse og statsministerens toppmøte om 

hjernehelse der det ble kunngjort at regjeringen skal legge fram en hjernehelsestrategi. Vi 

viser også til møtet med Helsedirektoratet 30. mai vedrørende arbeidet med 

hjernehelsestrategien.  

 

Bakgrunn - statusrapporten:  

Helsedirektoratet ble i 2016 gitt i oppdrag å utarbeide en statusrapport om hjernehelse. 

Rapporten beskriver status og utfordringer for sykdommer, skader og tilstander innen 

hjernehelse. Rapporten viser til at begrepet hjernehelse er et forholdsvis nytt begrep i Norge, 

og at hjernehelse er et uttrykk for helsetilstanden knyttet til funksjoner, sykdommer, skader 

og tilstander i hjernen og øvrige deler av nervesystemet. Rapporten handler primært om 

hvordan helsetjenesten møter og organiserer tilbudet til den aktuelle pasientgruppen, selv 

om også andre sektorer som arbeids- og velferdssektoren er omtalt.  

 

Om arbeidet med hjernehelsestrategien 

Helse- og omsorgsdepartementet utarbeider, med utgangspunkt i Helsedirektoratets 

statusrapport, en hjernehelsestrategi. Strategien skal være overordnet og peke på 

utfordringer og overordnede mål. Strategien skal ha det overordnede blikket på 

hjernehelseområdet, og bygge på oppdatert kunnskap om hjernen.  

 

Regjeringen har lagt frem flere planer og strategier som skal gi bedre tjenester for de 

pasientgruppene som er i målgruppen for hjernehelsestrategien, og disse må ses i 

sammenheng med arbeidet med en hjernehelsestrategi. Eksempler på relevante meldinger, 

planer og strategier er Primærhelsetjenestemeldingen, Nasjonal helse- og sykehusplan, 

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering, Demensplan 2020 og HelseOmsorg 21-

Helsedirektoratet 

Postboks 7000 St. Olavs plass 

0130 OSLO 

 

 

 

Deres ref Vår ref 

16/5313 

Dato 

17.07.2017 

 

 



 

 

Side 2 

 

strategien og regjeringens oppfølging av disse. Regjeringen vil også legge frem en strategi 

for psykisk helse og en strategi for sjeldne diagnoser. Andre relevante prosesser som 

arbeidet med hjernehelsestrategi må ses i sammenheng med, er oppfølgingen av 

Rettighetsutvalgets arbeid om rettigheter for mennesker med psykisk utviklingshemming. 

 

Bidrag og innspill fra Helsedirektoratet 

Statusrapporten er som nevnt utgangspunktet for arbeidet med hjernehelsestrategien. Vi har 

samtidig ytterligere behov for innspill fra Helsedirektoratet som ledd i strategiarbeidet.  

 

På møtet 30 mai gjennomgikk Helsedirektoratet de mest sentrale utfordringene knyttet til 

hjernehelse, og på møtet ble direktoratet bedt om å gi et innspill til utfordringsbilde. 

Helsedirektoratet leverte 14.juni et skriftlig innspill som oppsummerer utfordringsbildet, gir 

innspill til ramme/ avgrensninger for arbeidet og inkluderer eksempler.  

 

På ovennevnte møte ble også bruker/pårørendeinvolvering diskutert, herunder behovet for 

en dialogkonferanse der fagfolk og brukere inviteres til å komme med innspill til strategien. Vi 

ber om at Helsedirektoratet planlegger et slikt møte over sommeren, i dialog med Helse- og 

omsorgsdepartementet. 

 

Vi ser også at det vil være behov for faglige vurderinger og innspill til de enkelte mål og 

delmål i strategien underveis i departementets arbeid. Dette blir fulgt opp i nærmere dialog 

med Helsedirektoratet.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Cathrine Meland (e.f.) 

ekspedisjonssjef 
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Riksrevisjonen 

Siv Lunde 

seniorrådgiver 
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