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Strategiplan for arbeid og psykisk helse - høring 

Personer med psykiske lidelser/problemer utgjør en stor del av dem som står utenfor 
arbeidslivet eller står i fare for å falle ut av arbeidslivet. Disse brukerne trenger fleksible 
ordninger i arbeidslivet, samordnede tilbud fra kommunale tjenester, det psykiske 
helsevernet (spesialisthelsetjenesten) og arbeids- og velferdsforvaltningen for å kunne 
delta i arbeid eller aktivitet. For å sikre en helhetlig offentlig innsats for at mennesker 
med psykiske lidelser/problemer skal kunne delta i arbeid eller aktivitet, vil 
Regjeringen i høst legge fram en egen strategiplan for arbeid og psykisk helse. 
Strategien viderefører og styrker den arbeidsrettede innsatsen i Opptrappingsplanen 
for psykisk helse (1999-2008), og er varslet i Nasjonal helseplan (2997-2010) og i St. prp. 
nr. 1 (2006-2007).   
 
Strategiplanen er inndelt i en strategidel og en handlingsplandel med forslag til 
konkrete tiltak. Strategien beskriver status, overordnede mål og hvilke utfordringer og 
behov for videre innsats vi ser for oss på feltet arbeid og psykisk helse. 
Handlingsplanen inneholder konkrete forslag til tiltak innenfor disse hovedområdene: 
1. Samarbeid og samordning 
2. Tiltak og tjenester 
3. Kompetanse, nettverk, informasjon og holdninger 
4. Kunnskap, forskning og formidling 
 
Et hovedtiltak i handlingsplanen er tettere oppfølging av den enkelte, blant annet ved å 
ansette egne personer i Arbeids- og velferdsetaten som skal gi veiledning og 
oppfølging.  
 



Side 2 
 

Det vises til tidligere brev om saken datert 10. og 22. mai 2007, der Helse- og 
omsorgsdepartementet, i samarbeid med Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 
inviterte til et høringsmøte om strategien 25. mai 2007. Strategien ble presentert i 
møtet, og sendes som varslet på høring med høringsfrist 22. juni 2007. Høringssvarene 
bes sendt elektronisk både til Arbeids- og inkluderingsdepartementet: aar@aid.dep.no 
og Helse- og omsorgsdepartementet: hmr@hod.dep.no.  
 
Rapporten sendes ikke ut i papirversjon. En elektronisk utgave av rapporten finnes 
tilgjengelig på regjeringens nettsider www.regjeringen.no, både under Arbeids- og 
inkluderingsdepartementets og Helse- og omsorgsdepartementets nettsider.  
 
En direkte lenke til Helse- og omsorgsdepartementets høringssaker finner du her:   
http://www.regjeringen.no/nn/dep/hod/Dokument/Hoyringar.html?id=1904   
 
Lenken til høringsdokumenter på Arbeids- og inkluderingsdepartementets nettsider 
finner du her:  
http://www.regjeringen.no/nb/dep/aid/dok/rapporter_planer/planer/2007/Strategi-arbeid-og-psykisk-
helse.html 
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