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Følgebrev – ISF-koding av høyintensitetstrening som behandling
Rådet for psykisk helse og Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon har jobbet sammen siden 2017 om å
kartlegge bruk av trening og fysisk aktivitet som en del av behandlingen av rusproblemer og psykisk
lidelse. Det siste året har vi etablert et nasjonalt, faglig nettverk for å styrke kvaliteten og
implementeringen av kunnskapsbasert praksis knyttet til høyintensitetstrening som medisin. I dette
nettverket er spesialisthelsetjenesten fra alle helseregioner representert.
ISF skal understøtte ønsket faglig utvikling i spesialisthelsetjenesten. Per i dag er høyintensitetstrening
som behandling lavere vektet enn andre polikliniske tilbud. Dette gjelder dessverre også sammenlignet
med tilbud som har svakere forskningsgrunnlag enn høyintensitetstrening som medisin. Dette påvirker
aktivitetsnivået og forsinker utvikling og implementering av tilbud.
Mennesker med rus og/eller psykiske lidelser dør 15-20 år tidligere enn den øvrige befolkningen.
Høyintensitetstrening har dokumentert effekt på områder vi i lengre tid har etterlyst tiltak overfor.
Rapporten fra SINTEF om Pakkeforløp for psykisk helse og rus – brukere, pårørende og fagfolks
erfaringer, peker på at det er rom for forbedring når det gjelder kvalitet på blant annet oppfølging av
somatisk helse og levevaner. Gjennom å sikre et større omfang og en mer rettferdig tilgang på
høyintensitetstrening, vil spesialisthelsetjenesten i større grad fange opp og bli i stand til å gi flere et
effektivt behandlingstilbud.
Kunnskapsgrunnlaget tilsier at høyintensitetstrening bør anerkjennes som behandling på lik linje med
andre tilbud. Finansieringsmodellen slik den framstår i dag har ikke tatt inn over seg at
høyintensitetstrening har dokumentert effekt på områder vi i lengre tid har etterlyst tiltak overfor.
Faglig satsing må henge sammen med et godt finansieringssystem.
Vi ber helsemyndighetene om å sidestille høyintensitetstrening med andre polikliniske intervensjoner og
vekte trening som behandling likt i kodeverket. Dersom helsemyndighetene ønsker å stimulere til
effektfull behandling må prioriteringer henge sammen med vekting i ISF. Det må lønne seg å gi god
behandling.
Rådet for psykisk helse støtter for øvrig Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon sitt innspill til denne
saken.
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Rådets medlemsorganisasjoner: ADHD Norge, Aurora - støtteforening, Bipolarforeningen Norge, FRI - foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Hvite Ørn, Mental Helse, Mental Helse Ungdom, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse –
LPP, Norsk Tourette Forening, Rådgiving om spiseforstyrrelser, Spiseforstyrrelsesforeningen, Voksne for Barn, Kirkens SOS, Kirkens Sosialtjeneste, Norges Røde Kors, Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fengselsog Friomsorgsforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk psykiatrisk forening, Norsk Psykologforening, Norsk Sykepleierforbund, Høgskolen i Sørøst-Norge, NTNU – Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet, Universitetet i Agder, Universitetet i
Bergen, Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø.
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