
Til deg som skal holde foredrag
Digitalisering av retningslinjene gjør at de er mer tilgjengelig, og lettere å oppdatere

– Innholdet er søkbart, både på Google, på nettsiden helsedir.no, og internt i retningslinjen

– Lenker til relatert innhold, som f.eks. anbefalinger i andre retningslinjer, lover etc. 

Navigering:

– Søk – i hele retningslinjen eller i et kapittel

– Brødsmulesti – tar deg tilbake til en side du har vært på …

– Innholdsfortegnelse:

• Overskriftene er klikkbare og tar deg direkte til kapittelet.

• De som har pil har underkapittel (men både de med og uten pil kan ha anbefalinger)

Eksterne lenker – bruk tilbakeknapp når du åpner eksterne lenker, bruker man x på denne så hives du ut av 
dokumentet (unntaket er PDF hvor du må bruke X)

• PDF i dokumentet må lukkes som en egen fane. 

Utskriftsvennlig versjon

– Gjør det mulig å skrive ut retningslinjen og/eller lagre den som PDF.

– Vi har jobbet med nøkkelbegreper i titlene, for å guide brukerne.

Digitalisering av retningslinjer er nytt, og det vil derfor være videreutvikling og forbedringsbehov. Vi tar gjerne 
imot tilbakemeldinger  «fant du det du lette etter»-knapp.

Bruke den digitale versjonen i foredrag, men ha en powerpoint til bruk dersom teknologien ikke er tilgjengelig 



Innhold i retningslinjen

• Om retningslinjen – gir informasjon om bl.a.

– Mandat, målgruppe, arbeidsgruppe m.m. 

• Eget metodekapittel - Inneholder bl.a. grunnlag for å skille sterke ( bør, det anbefales) og svake ( kan, det 
foreslås) anbefalinger. Skal= lovfestet

• Forsiden

– Det viktigste innholdet først, anbefalingene. 

– Vi har jobbet med best mulig gruppering av anbefalingene, for å unngå en for kompleks og 
uoversiktlig meny

– Vi har jobbet med nøkkelbegreper i titlene, for å guide brukerne.

• Refleksjoner over egen praksis  nyttig eksempler, som viser hvordan retningslinjen kan brukes.



Nye nasjonal faglig retningslinje for behandling 
og rehabilitering av rusmiddelproblemer og 
avhengighet

Avdeling psykisk helsevern og rus



Arbeidsgruppen bak retningslinjen

• Arbeidsgruppen besto av 21 faste personer med stor faglig bredde fra TSB 
og kommune, barnevern, brukerorganisasjoner, kompetansetjenester og 
forskningsinstitusjoner. 

• Arbeidsgruppen hadde sitt 

virke fra hele landet, 

alle med rusfaglig kompetanse.  

Les mer under fanen «om retningslinjen»



Hvorfor lages en nasjonal faglig 
retningslinje?

• Med retningslinjen skal det settes en faglig, felles standard for å styrke 
kvaliteten, harmonisere tilbudet i hele landet og hindre uønsket variasjon. 

• En nasjonal faglig retningslinje skal ha en kunnskapsbasert tilnærming. Det 
innebærer at forskning, klinisk erfaring og brukererfaring skal vurderes 
samlet opp mot ønskede og uønskede konsekvenser av foreslåtte tiltak. 
Disse skal ses i lys av verdier, ressursbruk, prioriteringskriterier, lover og 
forskrifter.

• Retningslinjen beskriver det som vurderes som beste praksis og den beste 
tilgjengelige kunnskapen ( på utgivelsestidspunktet).



Retningslinjers status 

• En nasjonal faglig retningslinje utgitt av Helsedirektoratet er ikke «like» 
rettslig bindende for helse- og omsorgstjenestene som en lov eller forskrift

• Retningslinjer har allikevel stor rettslig betydning, og er bindende for 
helse- og omsorgstjenesten  gjennom kravet om faglig forsvarlighet

• Dersom man ønsker å fravike retningslinjer skal dette begrunnes og 
dokumenteres

• Lovens krav om faglig forsvarlighet er sentralt i dette 



Anbefalingers rettslige betydning

Retningslinjer inngår som et akseptert grunnlag og setter en norm for hva 
som er faglig forsvarlig. Anbefalinger gitt i nasjonale faglige retningslinjer er 
ikke rettslig bindende, men har allikevel stor rettslig betydning gjennom 
kravet om faglig forsvarlighet. I situasjoner der helsepersonell velger løsninger 
som i vesentlig grad avviker fra gitte anbefalinger skal dette dokumenteres (jf. 

journalforskriften § 8, bokstav h.) En bør være forberedt på å begrunne sine valg i 
eventuelle klagesaker eller ved tilsyn.

Retningslinjer og veiledere skal baseres på kunnskap om god praksis og skal 
bidra til kontinuerlig forbedring av virksomhet og tjenester jf. 
spesialisthelsetjenestloven §7-3 og helse- og omsorgstjenesteloven §12-5 (lovdata)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-61/KAPITTEL_7#§7-3
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30/KAPITTEL_12#§12-5


Anbefalingers styrke 

Med styrken av anbefalingene, mener vi den grad av sikkerhet vi 
kan ha for at det å følge anbefalingen ( for de aller fleste) vil gi 
mer nytte enn skade

Sterk = «skal» eller «bør» eller «det anbefales»

Svak = «kan» eller « det foreslås»
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Hva vil det si å ha en kunnskapsbasert 
tilnærming i retningslinjeutvikling ?

BB/2016 bba@helsedir.no

Metaanal
yse

Kontekst



Mål: 
Best mulige beslutninger basert
på hele kunnskapsgrunnlaget

Formålet er
for å gå fra et forskningsgrunnlag
til en ferdig anbefaling gjennom en
systematisk prosess. 



Fra mandatet

Retningslinjens anbefalinger er i hovedsak rettet mot behandling 
og oppfølging av personer som har et rusmiddelproblem eller er 
avhengige av rusmidler. Personer med annen avhengighet, som 
spill eller doping, er også i målgruppen med egne anbefalinger. 

Anbefalingene skal ikke omhandle tiltak som har til hensikt å 
hindre at man begynner med alkohol/narkotika. 

Anbefalingene skal derimot ha et spesifikt fokus på behandling 
og rehabilitering.



Målgruppe

• Tjenesteytere og ledere innenfor kommunenes helse- og omsorgstjenester

• Spesialisthelsetjeneste

• Kriminalomsorg med ansvar for behandling og rehabiliteringstilbudet

• Virksomhetseiere

• Pasienter/brukere 

• Pårørende



Hvordan benytte den digitale versjonen?
https://helsedirektoratet.no/
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Eksempler fra kap.om brukermedvirkning

• r





















Eksempler fra kapittel oppstart, 
gjennomføring, avslutning og evaluering

















Eksempler fra kartlegging og utredning













Eksempler fra terapeutiske tilnærminger



















Eksempler fra behandlingsnivå













Eksempler fra psykososiale forhold





Begrunnelsen er for lang  til å 
vises fullstendig. 



Forskningsgrunnlaget  er for 
langt  til å vises fullstendig. 









Eksempler fra unge, eldre og gravide









Selvmords- og dødelighetsrisiko







Eksempler fra kjønnsspesifikke tilnærminger, 
minoriteter og seksuell orientering







Oppfølging av spilleavhengige, kartlegging 
av anabole androgene steroider







Pasienthistorier til refleksjon



Eksemplet Karsten, 
interne lenker til 
sentrale anbefalinger 



Lykke til med 

implementeringen


