
PSYKISK HELSE- OG RUS
➢ Lovverk, kommunens ansvar og utfordringer v/Ragnhild Bakken,Lillehammer

➢ Presentasjon av tjenestene i Lillehammer kommune v/Ragnhild Bakken

➢ i Gausdal kommune v/Tone Bulling Madssveen

➢ i Øyer kommune v/ Frode Fossbakken

➢ Interkommunalt samarbeid v/ Kirsti H. Engan-Skei



Kommunens ansvar
➢Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 

«Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys

nødvendig helse- og omsorgstjenester»

➢Tjenestefelt med store endringer og sentrale føringer

➢Samhandlingsreformen og oppgaveoverføring

➢Stortingsmelding «Fremtidens helsetjenester»

➢«Tilbudene innen psykisk helse og rus skal primært bygges opp og gis i 
nærmiljøet - kommunene. Spesialisthelsetjenesten skal støtte opp om arbeidet i 
kommunene og gi tilbud om utredning og behandling av mer alvorlige tilstander» 
(Regjeringen 6. oktober 2016).



Kommunens ansvar

➢«Sammen om mestring « fra Helsedirektoratet (2014)

- Sterke føringer for endringer i arbeidsdeling

- Økt ansvar for kommunene : Ansvar for behandling av lettere og moderate 

psykiske lidelser 

- Spesialisthelsetjenesten skal støtte opp om arbeidet i kommunen, og gi tilbud 

om utredning og behandling av mere alvorlige lidelser

- Økt behov for kompetanse, nødvendig med bred kompetanse for å gi et

helhetlig tilbud



Spesialisthelsetjenesten - Prioriteringsveileder

Dette er spesialistenes beslutningsstøtte som skal sikre «nødvendig 
helsehjelp dersom pasienten har forventet nytte av helsehjelpen»
• Pasienter med et visst prognosetap med hensyn til levetid eller ikke 

ubetydelig nedsatt livskvalitet dersom helsehjelpen utsettes
• Pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen
• De forventede kostnader står i rimelig forhold til tiltakets effekt



«Kommunen har ansvar for at innbyggere som har rusmiddelproblemer/og eller 
psykiske problemer og lidelser får utredning, diagnostisering og behandling.»

• Kommunen har hovedansvar for å ha tilbud til personer med psykiske helseproblemer eller 
rusmiddelproblemer som forventes å bli milde og kortvarige. 

• Kommunen skal, ved behov, henvise til spesialisthelsetjenesten. 



» LOKALT PSYKISK HELSEARBEID OG RUSARBEID SKAL OGSÅ BIDRA TIL Å 
BEDRE LEVEKÅR

• Tjenestene skal forebygge og redusere problemutvikling og fremme 
brukerens mestring av eget liv, herunder bolig, arbeid, hindre frafall i 
skole, sosial inkludering, personlig økonomi, hjelp i bolig m.m. 

• Individuell jobbstøtte (IPS), som integrerer mennesker med psykiske 
helseproblemer i ordinært arbeid, bør utvikles og benyttes



BRUKEREN SKAL VÆRE VIKTIGSTE AKTØR
BRUKERMEDVIRKNING GIR MESTRING

• Pasienter og brukere har rett til å medvirke og tjenestene har plikt til å 
involvere pasient/ bruker i undersøkelse, behandling og valg av 
tjenestetilbud.

• Økt brukerinnflytelse fordrer at ansatte og tjenester har en systematisk 
tilnærming til samarbeidet med brukeren, i den enkeltes behandling / 
bedringsprosess.

• Dialogen mellom to likeverdige parter
• Tilsetting av medarbeidere med brukererfaring styrker 

brukerperspektivet i tjenestene. 
• Bruke systematisk tilbakemelding fra brukere til utvikling og forbedring 

av tjenester



Oppsummering  

• Psykisk helse og rusproblemer er en av de største 
levekårsutfordringer i samfunnet

• Pågangen på våre tjenester har økt de sist år

• Tilbudet i spesialisthelsetjenesten er blitt endret over tid, 
også kommunens,  tilpasning til varig nye roller og nytt 
ansvar

• Betydelig endrede krav til fagfeltet, målrettede 
oppfølgingsløp

• Tar  ibruk nye evidensbaserte metoder, fordrer mye 
kompetanseutvikling og systemer – samtidig som 
tjenester skal driftes

• God markedsføring, og en god nettside som beskriver 
tjenestene tydelig er nødvendig 



Foto Ole Jacob Reichelt

Psykisk helse og rus – utfordringsbilde –
kommunens rolle og ansvar



Blå: lettere til moderate   – ivaretar økningen i eget tjenesteområdet 
Grå: rusavhengige – må ivaretas av flere områder i kommunen 
Orange: langvarige oppfølgingsløp – må ivaretas i et samarbeid mellom kommune og 
spesialisthelsetjeneste 



Tjenester til de med lettere til moderate lidelser

• Mangfold i tilbud er nødvendig da ikke et tilbud passer for alle

• Dagens tilbud
• Selvhjelpsverktøy
• Samarbeid med Frisklivsentralen, Brukerorganisasjoner  og andre om ulike tilbud 
• Ulike gruppetilbud; angstkurs, kurs i depresjonsmestring, kurs i livsbelastning, 

søvnkurs ( noe av det interkommunalt)
• Grønne samtaler ( kombinere fysiske aktivitet med samtaler)
• Veiledningssamtaler 
• Nettverksmøter 
• Korte oppfølgingsløp for eksempel 3 – 5 samtaler 
• Lengre oppfølgingsløp inntil 20 samtaler 
• Ordinær individuell oppfølging over tid 

• Søker om å bli med i satsingen RPH – Rask psykisk helsehjelp -
Helsedirektoratet



Tjenester til de med rusproblemer som trenger bolig, aktivitet og      
arbeid, og oppfølging 

• Utfordringer med forbedringspotensialer:
▪ Tjenesteområdet gir til en hver tid tilbud til Ca 10 personer som trenger 

annen type bolig med oppfølging,  24/7 tilbud, en målgruppe som har 
sammensatte behov, også somatiske og aldersbetinget

▪ Tjenesteområdet gir til en hver tid tilbud til Ca 3-5 personer som trenger 
«institusjonslignede» tilbud, dette er personer som ofte ikke ønsker hjelp, 
ikke er i stand til å motta hjelp

▪ Bolig er det essensielle for alle mennesker og skal gi rammen for alt 
annet, blant annet oppfølging, dette er en mangel

▪ Har ikke tilpassede boliger med bemanning for målgruppen med 
rusproblemer

▪ Hverdagen må fylles med en aktivitet eller innhold som har mening for 
den enkelte, dette er noe mangelfullt 

▪ Pasientbehandlingen må være mer planlagt, det jobbes med mer 
forutsigbare løp

▪ Lillehammer kommune skårer dårlig i Brukerplan på disse faktorene 



Langvarige oppfølgingsløp hvor noen er «uavklarte» og trenger andre 
rammer, kompetanse og metoder enn  
hva vi innehar i dag

• Det er ikke mange pasienter i denne målgruppa som er 
ventende utskrivningsklare

• Forebyggende tjenester er nødvendig for å hindre 
innleggelse 

• Man anslår at flere innleggelser kunne vært unngått om 
ulike kommunale tilbud som bolig, lavterskeltiltak, 
arbeid, oppfølgingstjenester mm hadde vært mer utbygd

• Kommunen må øke sin kompetanse og sikre gode 
metoder for oppfølging av den dårligste målgruppen

«Sintef og sentrale kilder»



Langvarige oppfølgingsløp hvor noen er «uavklarte» og 
trenger andre rammer, kompetanse og metoder enn hva 
vi innehar i dag

• Hvordan dette påvirker oss:
▪ Det er vanskeligere å legge pasienter inn i institusjon, de 

blir ofte avvist for innleggelse, og det gis derfor tjenester i 
kommunen til pasienter i dårlige faser i større grad enn 
tidligere 

▪ Det er kortere liggetid i institusjon, større trøkk generelt 
på kommunen

▪ Pasientene er mindre avklart og har større symtomtrykk 
/er dårligere når de kommer hjem/er hjemme enn hva 
som var tidligere 



Langvarige oppfølgingsløp hvor noen er «uavklarte» og 
trenger andre rammer, kompetanse og metoder enn  
hva vi innehar i dag

Hvordan dette påvirker oss:

▪ Ressurskrevende oppfølging som gjør at det blir generelt mer press 
på tjenesten 

▪ Går mer ressurser enn nødvendig når vi «famler» i forhold til 
hvordan vi skal følge opp

▪ Krevende for pasienten, litt uklart hva man kan forvente å få

▪ Ofte litt vanskelige drøftinger mellom kommune og spesialist da 
man har ulike forventninger til hverandre 

▪ Krevende for ansatte

• Vår tilnærming; forsøke å forbedre kommunale tjenester, vi bruker 
ofte alt for mye tid til frustrasjon over det som ikke virker andre 
steder, som vi kan bruke på å ta det ansvaret vi faktisk har



















Øyer kommune

Psykisk helse og rus



• Organisert som en del av enheten Helse og familie. 
Denne inneholder også Flyktningetjenesten, PPT, 
Helsestasjonen, Øyer og Tretten Legekontor, NAV

• Ingen nedre aldersgrense for pasientgruppen, men i 
praksis fra ungdomsskole eller siste år på barneskolen

• I overkant av 6 årsverk og mange ulike 
grunnutdanninger: psykolog, sykepleier, sosionom, 
helsefagarbeider, barnevernspedagog. Mange har 
videreutdanninger. Psykolog har 60% av sin stilling i 
klinisk arbeid 

• 1 ansatt som har en del av sin stilling knyttet til Øyer 
ungdomsskole. Jobber der både individuelt med 
elever i samarbeid med foresatte og ansatte, deltar 
på enkelte foreldremøter og er fast deltaker i flere 
typer møter på skolen



• Øyer har ingen lavterskel møteplasser for målgruppen. 
Aktivitetstilbud på kommunalt nivå ivaretas av Øyer 
Arbeidssenter, som også har plassene innen Grønn 
Omsorg

• Øyer kommune har ikke egen tildelingsenhet pr. dato. 
Henvisninger kommer direkte til psykisk helse og rus. 
Det er ikke krav om skriftlig henvisning og pasienten 
kan selv ta kontakt direkte

• Brukerundersøkelser har gitt verdifull informasjon om 
områder for forbedring på systemnivå

• Systematisk innhenting av tilbakemelding fra brukere 
gjennom FIT

• Viktige tilbud i det interkommunale samarbeidet: 
frisklivssentralen, kurs, kompetansebank, FACT



Informasjon fra Brukerplan-kartlegging fra 2020: 
• Øyer ligger lavt i antall årsverk innen psykisk helse og 

rus ut fra innbyggertall
• Områder hvor det er spesielt utfordrende: 

aktivitet og bolig.



INTERKOMMUNALT SAMARBEID 
- Felles utfordringer og muligheter -



➢ Kommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal og Ringebu etablerte 
samarbeidet i 2014. Sør- og Nord-Fron fra 2018. 

➢ Interkommunalt fagteam 

➢ Fra 2019 ble arbeidet organisert med interkommunal koordinator 
finansiert av alle kommuner 

➢ Lillehammer vertskommune

➢ Interkommunal handlingsplan godkjennes av Styret i helseregionen

➢ Utvikling av samarbeidet



Felles utfordringer 

➢ Økt etterspørsel etter tjenester

➢ Kommunene  utfordres til å utvikle tjenestene på et annen måte enn 
tidligere finne nye og mer kostnadseffektive måter å løse oppgavene på

➢ Tilby innbyggerne likt tilbud uavhengig av bosted

➢ Tilfredsstille kompetansekravet i tjenestene

➢ Kommunene er utfordret på å ta i bruk nye arbeidsmetoder og verktøy i 
forbindelse med pandemien



Mål for samarbeidet
➢ Bidra til å gi et bredere tjenestetilbud og tilgang til likt tilbud til 

innbyggere i regionen 

➢ Benytte kompetanse på tvers av kommunene i samordnet 
utviklingsarbeid 

➢ Bidra til å heve kvaliteten i tjenestene 

➢ Bidra til mer effektive, rasjonelle og bærekraftige tjenester 



Felles satsinger og prosjekter 



Felles kurstilbud 

• Kurs i belastningsmestring, 
depresjonsmestring, 
angstmestring og søvn

• Innbyggere i kommunene har 
tilgang til det samme 
kurstilbudet

• Samarbeid med 
Frisklivssentralen 



Feedbackinformerte 
tjenester (FIT) 

• Psykisk helse og rus i Gausdal, Øyer og 
Lillehammer benytter feedbackverktøy i 
pasientbehandling for å undersøke om 
det vi gjør har effekt

• Interne ressurser til opplæring og 
veiledning 



Brukermedvirkning 
på systemnivå  

• Prosjektet har utviklet verktøy 
for å innhente erfaringer og 
kunnskap fra 
tjenestemottakere 

• Mål om økt treffsikkerhet i 
utforming og gjennomføring 
av tilbud 

“Når pasientenes kunnskap blir verdsatt og brukt sammen med fagkompetansen både i tjenesteutvikling og vurdering, 
vil norsk helsetjeneste bli bedre både for bruker og for de som har sitt arbeid i helsetjenesten» Stortingsmelding 11, 
2016 – 2019



Kompetansedeling

• Nettverk på tvers av 
kommunene 

• Felles internundervisning, 
opplæring og fagdag  



FACT-team Sør-
Gudbrandsdal 
• Prosjekt over 4 år

• Samarbeidsprosjekt mellom 
kommunene, DPS og NAV

• Utprøving av modell som har vist 
god effekt 

• Ambulant behandling for 
personer med alvorlig psykisk 
lidelse – og/eller 
rusproblematikk 


