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Inntaks- og ekskluderingskriterier Sit Psykisk helsetjeneste 
 
 
Det har lenge vært behov for å oppdatere og gjennomgå kriteriene som styrer hvem som kan få 
hjelp hos Sit Psykisk helsetjeneste. Dagens prioriteringsveileder begrenser hvem som kan få 
hjelp hos Sit utfra kapasitetshensyn hos tjenesten, noe som ikke vurderes å være riktig. 
Kriteriene må gjenspeile tjenestens mandat om å gi psykisk helsehjelp til studenter med milde 
til moderate psykiske plager slik at studentene kan få gjennomført sine studier. 
Kapasitetsproblem i tjenesten må løses på andre måter.  
 
Med bakgrunn i dette har Psykisk Helsetjeneste utarbeidet nye Inntaks- og 
ekskluderingskriterier i dialog med Velferdstinget. 
 
Velferdstinget fattet på sitt møte 10.05.22 følgende vedtak: 
 

VT-sak 35/22 Inntaks- og ekskluderingskriterier Sit Psykisk helsetjeneste 
Velferdstingen diskuterer og vedtar nye inkludering- og ekskluderingskriterier for Sit 
Psykisk helsetjeneste. 

 
 
De nye kriteriene tydeliggjør bedre hvem som kan få hjelp hos Sit Psykisk Helsetjeneste og 
hvem som kan prioriteres i køen. I tillegg vil de nye kriteriene gjøre det lettere for  
studentene selv å finne raskt fram til om de kan få god hjelp hos Sit Råd eller om de bør søke 
hjelp hos Sit Psykisk helsetjeneste.  
De viktigste endringene er: 

- at det åpnes for at studenter som har mottatt psykisk helsehjelp tidligere i livet, eller 

benyttet seg av våre tjenester, ikke automatisk er ekskludert, men kan benytte seg av 

tilbudet dersom de vurderes til å ha hjelp av det 

- At det tydeliggjøres en avgrensing mellom Psykisk Helsetjeneste og Råd 

 
Endrede Inntaks- og ekskluderingskriterier for Sit Psykisk Helsetjeneste følger vedlagt. 

Velferdstinget har i samarbeidsavtalen med Sit fått delegert bestemmende myndighet i 

prioriteringsregler for fordeling av tjenester som representerer et knapphetsgode, hvorav 

psykisk helsetjeneste regnes som en av disse. Vedtak er ikke gjeldende før de er behandlet og 

vedtatt i styret. 

 
 
Saksbehandlere: Kristin Wall og Gustav Ø. Øverli 
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Tilrådning:  
Styret i Sit godkjenner revidert Inntaks- og ekskluderingskriterier for Sit Psykisk helsetjeneste 
som er vedtatt av Velferdstinget.  
 
 
Trondheim, 01.06.22 
 
 
Audhild Kvam 
 
 
Vedlegg 
Vedtatt Inntaks- og ekskluderingskriterier Sit Psykisk helsetjeneste 


