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GRUNNLAGET FOR PLANEN 
   

Bakgrunn  

Kommunal planstrategi for Rælingen 2016 (vedtatt 27.4.16) beskriver endringsbehov for denne 
temaplanen  i 2017 med begrunnelse i store endringer innenfor tjenesteområdet. Dette inkluderer 
blant annet endringer i tjenester som følge av samhandlingsreformen, videreutvikling i f orhold til nye 
retningslinjer for samarbeidet med spesialisthelsetjenesten, nasjonale veiledere, kommunens nye 
helse- og omsorgsplan, øvrige endringsbehov og anbefalingene fra forvaltningsrevisjonen for 
tjenesteområdet i 2015. Avdelingen endret navn til psykisk helse og avhengighet den 1.1.2016 etter 
tilbakemeldinger fra brukere.  Navnet psykisk helse og rus ble for noen opplevd som stigmatiserende, 
og vi hadde også en erkjennelse at navnet ikke inkluderte andre avhengighetsformer enn rus.  
 
Det er behov for å sette mer fokus på digitalisering i avdelingen for å nå ut til flere brukere, og ikke 
minst legge til rette for selvhjelp, som et supplement til ordinær tjeneste.  Det er besluttet at 
Norumlia psykiatriboliger og de kommende boligene for mennesker med rusavhengighet skal skilles 
ut som en ny felles avdeling med navn Lognsdalen døgnbemannede boliger vinteren 2017/2018. 
Denne nye avdelingen vil jobbe tett sammen med avdeling psykisk helse og avhengig, og vil i stor 
grad jobbe utfra denne temaplanen.  
 
Ved første utgave i 2013 ble det innhentet ekstern rådgiverbistand i planarbeidet og planutkastet ble 
ført i pennen av RO (Ressurssenter for omstilling i kommunene). En arbeidsgruppe jobbet med 
innholdet i planen, under ledelse av rådgivere fra RO, og det ble  arrangert to forankringsseminarer 
med ansatte og inviterte eksterne samarbeidspartnere, tillitsvalgte og hovedverneombud. 
Arbeidsgruppen var tverrfaglig sammensatt på tvers av avdelinger og enheter, og inkluderte også 
brukerrepresentant fra Mental helse.  Alle medarbeiderne i avdeling psykisk helse og avhengighet ble 
invitert til å delta i planprosessen gjennom direkte innspill til arbeidsgruppa og ved deltakelse på 
forankringsseminarene. Planen var til ekstern og intern høring sommeren 2013 og ble etter høringen 
vesentlig omarbeidet av enhetsleder for hjemmebaserte tjenester og avdelingsleder for psykisk helse 
og avhengighet i dialog med rådmannen.  
 
En tverrfaglig arbeidsgruppe har revidert dagens plan. Det ble orientert om dette i komite for helse 
og sosial den 13.10.16 og i rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne den 15.11.16. Planen ble 
sendt ut på høring til interne samarbeidspartnere, samt til brukerforeningene RIO (Rusmisbrukernes 
interesseorganisasjon) og Mental helse Rælingen. Det kom inn 9 innspill og de fleste ble innarbeidet i 
planen.  
 

Lovgrunnlag/nasjonale føringer  

 

Stortingsmelding 47(2009) Samhandlingsreformen  

Samhandlingsreformen ble lansert i stortingsmelding 47 (2009) med regjeringens forslag om hvordan 

spesialist- og primærhelsetjenesten skal organiseres for å møte dagens og fremtidens behov for 

helse- og omsorgstjenester. Reformen ble iverksatt 1. januar 2012, parallelt med ny helse- og 

omsorgstjenestelov. Hovedmål med reformen er å sikre en bærekraftig helse - og omsorgstjeneste av 

god kvalitet. Samhandlingsreformen knyttes både til pasientperspektiv og samfunnsøkonomisk 

perspektiv. Forebygging, tidlig intervensjon, diagnostisering, behandling, rehabilitering og helhetlige 

pasientforløp skal vektlegges.  
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Det er økende oppmerksomhet på helhetlige pasientforløp og at tjenester mellom kommunen og 

spesialisthelsetjenesten må være koordinerte og samkjørte. Brukers egne ressurser skal benyttes på 

best mulig måte. En vellykket samhandlingsreform forutsetter likeverdighet og balanse i samarbeidet 

mellom spesialisthelsetjenesten og helse- og omsorgstjenesten i kommunene.  

I et helhetlig pasientforløp er tjenestene fra kommunen og spesialisthelsetjenesten koordinert slik at 

de møter pasientens behov på en faglig forsvarlig og hensiktsmessig måte. Målet er god kvalitet, 

uavhengig av hvem som har ansvaret for de ulike tjenestene. En systematisk gjennomgang av ulike 

pasientforløp kan avdekke og beskrive brudd i forløpet, og kan gi viktige innspill til utvikling av 

tjenestene. Brudd i pasientforløp kan defineres som manglende, utilstrekkelig eller uhensiktsmessig 

tjenestetilbud og svikt i oppfølgingen, på bakgrunn av uklar ansvars- og oppgavefordeling og/eller 

svikt i informasjonsflyt. Avtaleverket mellom kommuner og helseforetak skal bidra til å ivareta 

helhetlig pasientforløp.  

Helhetlige pasientforløp handler i stor grad om organisering, kunnskap og handlingskompetanse. 

Mange uhensiktsmessige hendelser kan skje i overgang mellom ulike tjenester og behandlingsnivåer. 

God ledelse er avgjørende for å kunne gi forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Prosedyrer må være 

godt innarbeidet gjennom systematiske opplæringstiltak for ansatte, med påfølgende systematisk 

oppfølging fra ledelsen. Den enkelte ansatte har ansvar for å følge gjeldende prosedyrer og tilegne 

seg kunnskap som kreves for å ta del i forbedringsarbeid. I tillegg er tilstrekkelig internkontroll og rett 

prioritering av ressurser nødvendig for å gi forsvarlige helse- og omsorgstjenester. Kommunen bør 

også ha helhetlige systemer på tvers av tjenester, med tydelige kanaler for deling av nødvendig 

informasjon og avklart ansvarfordeling. 

Sammen om mestring – Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne (2014) 

Psykisk helsearbeid og rusarbeid er viktige områder i dag, og vil trolig bli enda viktigere i tiden 

framover. Verdens helseorganisasjon forventer at psykiske lidelser vil være den viktigste 

årsaken til sykdomsbelastning i vestlige land i 2020. En hovedoppgave de kommende årene vil 

være å redusere forekomsten av angst, depresjon og rusmiddelproblemer for å sikre 

enkeltmennesker bedre livskvalitet og redusere totalbelastningen for samfunnet.  

Holdningene til psykiske problemer og rusmiddelavhengighet og forståelsen for 

kompleksiteten i problematikken, har endret seg de siste årene. Helse-, omsorgs- og 

velferdstjenestene legger stadig større vekt på brukerens eget bidrag til endring og mestring av 

helse- og livssituasjon. Brukerinnflytelse er en grunnleggende verdi og en rettesnor for 

egenmestring og tilfriskning. 

Lokalt rus- og psykisk helsearbeid skal bidra til flere friske leveår for befolkningen og redusere 

negative konsekvenser av rusmiddelbruk og psykiske helseproblemer for den enkelte, for 

tredjepart og for samfunnet. Arbeidet skal bidra til å bedre levekårene for personer som har et 

rusmiddel- eller psykisk helseproblem, forebygge og redusere problemutviklingen og fremme 

mestring av eget liv. Pårørende til mennesker med rusmiddel - eller psykiske helseproblemer 

skal sikres nødvendig støtte og avlastning. 

Veilederen «Sammen om mestring», skisserer 3 hoved forløp. Forløpene skiller seg fra 

hverandre med hensyn til problemets art, alvorlighetsgrad og varighet, relevante mål og tiltak, 

ansvarsplassering og samarbeidsrelasjoner. Veilederen gir kommunen ansvar på alle hoved 

forløpene, mens beskriver også at det forventes, økt med type problematikk, økt samarbeid 

mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten i forløp 2 og 3. Der vil være utredning, 
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kartlegging og behandlingsfokuset, som kommunen og spesialisthelsetjenesten sammen må 

ansvarlig gjøres, for å oppnå tilfriskning i samarbeid med den som får tjenester.  

Hoved forløp 1 omfatter rusmiddelproblemer og psykiske helseproblemer som forventes å 

være milde og kortvarige. 

Hoved forløp 2 omfatter kortvarige alvorlige problemer/lidelser og langvarige mildere 

problemer/lidelser. 

Hoved forløp 3 omfatter alvorlige og langvarige problemer/lidelser. 

 

Opptrappingsplan for psykisk helse (1999-2008) og Opptrappingsplan for rusfeltet (2016-

2020) har bidratt til at flere enn tidligere får behandling og oppfølging. Mennesker med 

rusproblemer og psykiske lidelser har ofte behov for tjenester fra ulike tjenesteytere, på tvers 

av nivå og sektorer og gjerne samtidig. Dette krever kommunikasjon og samhandling med 

samarbeidsparter eksternt og internt i kommunen.  

De kommunale tjenestene innen psykisk helse og rus er regulert i Helse - og omsorgstjenesteloven, 

Pasient- og brukerrettighetsloven, Lov om helsepersonell og Lov om sosiale tjenester i arbeids- og 

velferdsforvaltningen.   

  

Gjennom Lov om psykisk helsevern skal spesialisthelsetjenesten støtte opp om arbeidet i 

kommunen og gi tilbud om utredning og behandling av mer alvorlige tilstander. Psykisk 

helsevern består av sykehusfunksjoner, distrikts psykiatriske senter (DPS), psykisk helsevern for 

barn og unge (BUP) og privatpraktiserende spesialister. DPS har ansvar for behandlingstilbudet 

på lokalsykehusnivå med spesialisert utredning og behandling, poliklinisk, ambulant eller som 

dag- og døgnbehandling. DPS skal bistå kommunehelsetjenesten med råd og veiledning og 

ivareta kontinuiteten i spesialisthelsetjenesten. BUP er et tilbud i spesialisthelsetjenesten for 

barn og unge og skal understøtte de kommunale helsetjenestene, som fastlege, helsesøster, 

skole, PPT, utekontakten og barnevernet.  

  

Regjeringens mål i Nasjonal helse og sykehusplan (2016-2019) er blant annet  

 Prioritere tilbudet innenfor psykisk helse og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 

 Legge til rette for at psykiske og somatiske helsetjenester blir bedre samordnet i 
framtidens helsetjeneste 

 Styrke pasienten 
 Fornye, forenkle og forbedre helsetjenesten 

 Nok helsepersonell med riktig kompetanse 

 Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 

 Styrke akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus 
 

Helsedirektoratet ber kommunene se innsatsen på psykisk helse og rus:  

 I et brukerperspektiv  

 I sammenheng med folkehelseperspektivet  

 Gjennom samhandling internt og eksternt  

 Gjennom økt kapasitet og kompetanse for kvalitet i praksis  
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Kommunen skal ha oversikt over helsetilstanden og rusproblemer blant innbyggerne, samt 

oversikt over behovet for tiltak og tjenester.   

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig 

ruslidelse og psykisk lidelser  

Retningslinjen inneholder 4 hovedanbefalinger: 

1) Personer med akutte psykoser skal ha rett til behandling i psykisk helsevern, uavhengig av 

om lidelsen er rusutløst eller ikke.  

 

2) For å ivareta et sammenhengende tilbud skal den instansen som først kommer i kontakt med 

en person med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse sikre at personen følges opp i forhold til 

begge lidelser og vurdere behovet for individuell plan. 

 

3) Selv om ansvaret plasseres ett sted, vil andre instanser også ha et ansvar. Det skal alltid 

etableres forpliktende samarbeid.  

 

4) Uenighet om ansvarsforhold må ikke føre til at pasienten får et dårligere behandlingstilbud 

og blir skadelidende. 

Kommunen er en svært viktig arena for kontaktetablering, kartlegging, behandling og oppfølging av 

personer med ROP lidelser. Kommunenes ansvar omfatter blant annet: 

 Kartlegging av funksjonsnivå og vurdering av behov for tjenester herunder praktisk bistand 

og opplæring for å kunne mestre boforhold, personlig økonomi, personlig hygiene med mer.  

 Ruskartlegging og psykososial oppfølging. 

 Forebyggende helsetjenester, nødvendig helsehjelp (behandling av sykdom, medisinsk og 

psykososial habilitering og rehabilitering, pleie og omsorg). 

 Fremskaffelse av bolig og oppfølging i bolig (ROP retningslinjen 2012)  

 

Sammenheng med annet planverk og verdigrunnlag  

 

Organisasjonens verdigrunnlag  

Ansatte i Rælingen kommune skal kjenne til og etterleve tre grunnleggende holdninger og verdier:  

Respekt for enkeltmennesket. Vi ser det enkelte mennesket. Vi er lydhøre for andres behov og 

bidrag. Alle mennesker har lik verdi. Vi møter mennesker uten fordommer, med tro på deres 

muligheter.  

Ansvarlighet. Vi er en del av en organisasjon og vet at det forplikter oss. Vi er bevisst vår rolle og 

avveier ulike hensyn opp mot hverandre. Vi treffer beslutninger vi kan stå for, og begrunne for andre. 

Vi er ansatt for å aktivt bidra med innsikt og kunnskap.  

Redelighet. Vi deler vår kunnskap og viten med andre. Vår væremåte bidrar til å bygge en positiv 

kultur. Vi skjuler ikke noe andre bør få del i. Våre handlinger er motivert av å nå våre felles mål.  

Vi bidrar til en åpen bedriftskultur preget av en gjensidig tillit. (Kilde: Arbeidsgiver- og 

organisasjonsplattform 2012-2016). 
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Kommuneplanens samfunnsdel (2014-2025)  

Kommuneplanen er Rælingens overordnede styringsdokument med føringer for langsiktig 

planlegging av lokalsamfunnet og skal ivareta kommunale, regionale og nasjonale interesser. 

Samfunnsdelen tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for utviklingen av kommunen 

som samfunn og kommunen som organisasjon, og gir retningslinjer for hvordan dette skal 

gjennomføres.  

Planen følges opp gjennom utarbeiding av handlingsprogrammet hvert år. Frem mot 2025 skal det 

rettes innsats mot å utvikle et helsefremmende lokalsamfunn og ta imot mange nye innbyggere. 

Innbyggerne skal ha gode muligheter til en sunn livsstil,  oppleve mangfold i aktivitetstilbud, samt 

oppleve et lokalsamfunn og et tjenestetilbud som gir trygghet, mestring og tilhørighet. Demografisk 

utvikling i kommunen gir nye og økende utfordringer med hensyn til tjeneste- og velferdstilbudet. 

Kommuneorganisasjonen må være attraktiv som arbeidsplass, ha kompetente medarbeidere og 

ledere, samt ha tilgang på nok ansatte med riktig kompetanse i tida framover. Tjeneste må utvikles 

med stadig økende krav om brukermedvirkning. Kommunens evne til utvikling, tilpasning og god 

ressursutnyttelse er sentralt.  

Tre tematiske hovedområder er prioritert for kommuneplanens planperiode:  

 Trivsel, livskvalitet og folkehelse  

 Utbygging, transport og klima  

 Organisasjon og tjenesteutvikling  

 

Helse- og omsorgsplan 2015-2026, vedtatt i kommunestyret 26.08.2015 

 

Overordnet strategi  

Planens overordnede strategi er å sikre at den enkelte tjenestemottaker i Rælingen kommune 

mestrer eget liv mest mulig selvstendig, både fysisk, kognitivt og sosialt i samspill med kommunale 

tjenester. Vi forplikter oss til å tilpasse miljøet rundt den enkelte bruker og yte tjenester etter Beste 

Effektive Omsorgs Nivå (BEON-prinsippet). Ved å ha ulike nivåer av tjenestetilbud, vil tilbudet kunne 

tildeles ut fra det hjelpebehov den enkelte bruker har. Tilbudene differensieres ved at 

tjenestetilbudet strekker seg fra lite hjelpebehov (lavterskel, primærforebygging) til stort 

hjelpebehov (heldøgns tjeneste). BEON-prinsippet går i korte trekk ut på at tjenester gis på lavest 

mulig nivå med fokus på brukerens egne ressurser. 

Målsetninger for brukerens ressurser og medvirkning 

Helse- og omsorgstjenester planlegges og gjennomføres med fokus på brukernes ressurser.  

Et viktig samfunnshensyn er at enkeltmennesket i utgangspunktet skal klare seg med minst mulig 

offentlig bistand. Tjenesteytere må ha god kunnskap om hvordan ressursene til den enkelte 

innbygger kan mobiliseres. 

Alle har rett til å leve et verdig liv og medvirkning er et viktig samfunnsdemokratisk prinsipp. Å få 

innflytelse i beslutningsprosesser og utforming av eget tjenestetilbud, er en del av menneskeverdet. 
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En reell mulighet til medvirkning krever at brukerne får tilstrekkelig informasjon, veiledning og 

opplæring. Det innebærer at tjenesteytere må være bevisste på dette i samhandlingen.  

Nye digitale tjenester på nett vil i større grad bidra til at innbyggerne og pasientene kan ta aktive valg 

og gi bedre mulighet til å påvirke eget tilbud.  

En av hovedstrategiene nasjonalt er å satse på partnerskap med familie, frivillige og lokalsamfunn. 

Godt samarbeid er en betydelig ressurs for helse og omsorg, dersom vi legger til rette for dette. 

Denne innsatsen skal ikke erstatte de lovpålagte oppgavene, men bidra til å opprettholde eller øke 

kvaliteten og sikre en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. 

Målsetninger for Organisering og utvikling av tjenester 

Tjenestetilbudet er helhetlig, samordnet og fleksibelt. 

Tjenesteutvikling bidrar til å sikre riktig kapasitet på alle tjenestenivå.  

Tjenestetilbud må utvikles i takt med innbyggernes behov for å sikre en bærekraf tig helse- og 

omsorgstjeneste. Utvikling av tjenestetilbudet må ses i sammenheng med brukerperspektivet og ha 

fokus på forebygging, tidlig intervensjon, rehabilitering og helhetlige koordinerte tjenester. Bred 

innsats i hjemmet. 

Kommunen må nå frem til personer som i for liten grad etterspør tjenester og rette ressursene mot 

dem med de største behovene, der sykdomsutvikling kan forhindres gjennom oppfølging, opplæring 

og rehabilitering. Kommunen skal tilby innbyggerne en meningsfull aktivitet på dagtid og sørge for 

enkel tilgang til tjenesteapparatet. 

Organisatorisk fragmentering av tjenester reflekterer ikke brukernes behov. Mange har behov for 

flere tjenester samtidig og over lang tid. Fragmentering av tjenester kan forsterkes ytterligere av at 

tjenestene også er fysisk atskilt, med få eller ingen formelle møtearenaer. Fysisk nærhet har i flere 

studier kunnet vise til bedre samhandling. Tverrfaglig ambulerende team kan bidra til mer 

koordinerte tjenester, større bredde i tjenestetilbudet og god arbeidsdeling mellom tjenesteytere, og 

dermed bedre bruk av samfunnets samlede ressurser. Det er på nasjonalt nivå ønskelig med en 

tilnærming til grupper av brukere, basert på funksjon og behov, og uavhengig av diagnose. 

Målsetninger for Kompetanse 

Ansatte i helse og omsorg har riktig kompetanse og det arbeides systematisk med kompetanseheving 

av alle ansatte for å møte nye behov. 

Enhver kommune plikter å medvirke til undervisning og praktisk opplæring av helsepersonell i grunn -

, videre- og etterutdanning. Rælingens arbeidsgiver- og organisasjonsplattform beskriver at en 

systematisk oppbygging av de ansattes kompetanse skal kunne lede til kommunale tjenester av god 

kvalitet. Kommuneorganisasjonen må være attraktiv som arbeidsplass, ha kompetente medarbeidere 

og ledere, samt ha tilgang på nok ansatte med riktig kompetanse i  tiden framover. 

Regjeringens kompetanse- og rekrutteringsplan skal bidra til å sikre tilstrekkelig, stabil og kompetent 

bemanning. Det er fokus på å øke andel med høgskoleutdanning, legge til rette for internopplæring, 

skape større faglig bredde og fokus på tverrfaglig samarbeid. 

Kunnskapsbasert praksis blir stadig viktigere for å kunne levere forsvarlige helse- og 

omsorgstjenester, og kvalitet i tjenestene har direkte sammenheng med tjenesteyteres 

kvalifikasjoner, kunnskap og holdninger. Det er nødvendig med nye faglige tilnærminger og nye 



10 
 

arbeidsmetoder for å kunne dekke behovene fremover, og dette påvirker tjenesteyterne. Alle ledd i 

tjenestene må samhandle mer, og brukerne og deres nettverk må møtes på en ny måte.  

 

Målsetninger for Helhetlig oversikt over tjenestetilbudet 

Helse og omsorg kan planlegge og kvalitetssikre tjenestetilbudet i tråd med befolkningens utvikling 

og tjenestebehov. 

For å kunne gjøre de rette prioriteringene av kommunens ressurser, må kommunen ha helhetlig 

oversikt over tjenestetilbudet. En tilstandsrapport skal utvikles og denne skal fungere både som en 

årlig statusrapport, en kvalitetssikring av tjenestetilbudet, som en evaluering av helse - og 

omsorgsplanen og som et grunnlagsdokument til budsjettprosessen.  

Tilstrekkelig internkontroll og dokumentasjon er avgjørende for å kunne gi forsvarlige helse - og 

omsorgstjenester og for å kunne ha helhetlig oversikt over tjenestetilbudet. Kommunen er pålagt 

gjennom lov å drive systematisk kvalitetsforbedring og dette innebærer også å undersøke om 

tjenestene er hensiktsmessige, sett med brukernes øyne, med brukerdialog og 

pårørendeundersøkelser. I organisasjonen må prosedyrer være godt innarbeidet gjennom 

systematiske opplæringstiltak for ansatte, med påfølgende systematisk oppfølging fra ledelsen. Den 

enkelte ansatte har ansvar for å følge gjeldende prosedyrer og tilegne seg kunnskap som kreves for å 

ta del i forbedringsarbeid. Kommunen bør ha helhetlige systemer på tvers av tjenester, med tydelige 

kanaler for deling av nødvendig informasjon og avklart ansvarfordeling 

 

Andre temaplaner og strategidokumenter i helse og omsorg  
 

Plan for kommunens boligsosiale virksomhet (2013-2016) 

Planen skal gi økt kunnskap om situasjonen til vanskeligstilte på boligmarkedet i kommunen og sikre 

en boligmasse som er tilpasset målgruppens behov. Hovedmål er at alle innbyggere i Rælingen skal 

disponere en egnet bolig med tilfredsstillende standard, uavhengig av økonomiske, fysiske, 

helsemessige eller sosiale forutsetninger. Planen legger føringer for prioriteringer når tiltak skal 

iverksettes på dette området. Revisjon av planen skal påbegynnes i 2017, dette for å se den i 

sammenheng med deltagelse i husbankens kommuneprogram.  

Strategi for velferdsteknologi  

Strategi for velferdsteknologi angir retning og legger grunnlag for videre arbeid med 

velferdsteknologi i helse- og omsorgstjenestene. Med dagens ressursbruk og organisering av 

tjenester, vil vi ha for få menneskelige ressurser til å dekke tjenestebehovet i framtiden. 

Velferdsteknologi handler om løsninger som bidrar til at enkeltindividet kan få mulighet til å mestre 

eget liv mest mulig selvstendig. Dette skal være et supplement til ordinære tjenester, gi trygghet for 

pasient/bruker og pårørende, samt bidra til å utsette behovet for mer ressurskrevende tjenester. 
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Samarbeidsavtaler med spesialisthelsetjenesten 

I kjølvannet av samhandlingsreformens innvirkning på kommune- og spesialisthelsetjenesten, har det 

blitt tegnet flere samarbeidsavtaler mellom Rælingen kommune og Akershus universitetssykehus. 

Samhandlingsreformen skal i korte trekk overføre mye av ansvaret for behandling fra 

spesialisthelsetjenesten over til kommunal sektor. I den sammenheng fokuseres det mye på det 

helhetlige pasientforløpet – pasienten skal oppleve sammenhengende tjenester i hele sitt 

pasientforløp uansett hvilket forvaltningsnivå som produserer helsetjenestene.  

Pålegget om å inngå samarbeidsavtale mellom Akershus universitetssykehus og kommunene i 

foretakets nedslagsfelt, er regulert av helse- og omsorgstjenesteloven § 6-1. Ved inngåelse av en 

overordnet samarbeidsavtale med flere underliggende avtaler, oppfyller partene sin lovpålagte plikt 

til å inngå avtale. 

Pr. januar 2017 foreligger følgende underavtaler: 

 Samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp 

 Delavtale – koordinerte tjenester 

 Delavtale – KAD Nedre Romerike og øyeblikkelig hjelp 

 Delavtale – forskning og innovasjon 

 Delavtale – utdanning og kompetanseutvikling 

 Delavtale – svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg 

 Delavtale – IKT-løsninger 

 Delavtale – forebygging 

 Delavtale – beredskapsplaner og akuttmedisinsk kjede 

I tillegg foreligger det flere forpliktende retningslinjer, slik som eksempelvis 

 Gjensidig hospitering mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten 

 Retningslinjer for samarbeidet mellom kommunene på Nedre Romerike, DPS/ARA Nedre 

Romerike og sykehusavdelingene i divisjon psykisk helsevern. 

De mest betydningsfulle avtalene for avdeling psykisk helse og avhengighet, er samarbeidsavtalen 

om helhetlige pasientforløp og retningslinje for samarbeid. 

Samarbeidsavtale om helhetlige pasientforløp 

Avtalens formål er å sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig behandlingstilbud i 

overgangen mellom kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. Avtalen er forpliktende, og 

regulerer ansvarsfordelingen og samhandlingen mellom kommune og Ahus vedrørende henvisning, 

innleggelse, utskrivning og særlig forhold ved poliklinisk behandling og dagbehandling. 

Samhandlingsreformen flytter stadig mer av oppfølgings- og behandlingsansvaret fra 

spesialisthelsetjeneste og over til kommunehelsetjeneste, slik at avklarte grensesnitt mellom de ulike 

forvaltningsnivåer er svært viktig for at samhandlingen og samarbeidet skal foregå til pasientens 

beste. 
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Retningslinjer for samarbeid mellom kommunene på Nedre Romerike, DPS/ARA Nedre Romerike 

og sykehusavdelingene i Divisjon psykisk helsevern 

Formålet med retningslinjen er å forplikte partene i samarbeidet innenfor psykisk helse og rusfeltet, 

slik at pasienten opplever en helhetlig tverretatlig og tverrfaglig tjeneste til pasienter og pårørende 

med behov for sammensatte tjenester. Viktig er også å sørge for et best mulig samarbeid om 

utvikling av gode tjenester. 

Retningslinjen ble utarbeidet gjennom Romeriksprosjektet, hvor representanter fra de ulike nivåer og 

tjenester arbeidet sammen rundt etableringen av forpliktende samarbeid. Aktørene landet på 

følgende rutiner: 

 Ledersamarbeidsforum (LSF). 

 Klinisk samarbeidsforum (KSF). 

 Utvidet instansmøte. 

 LAR-møte (legemiddelassistert rehabilitering). 

 ARA dialogmøte. 

 Kompetansesamarbeid. 

Ledersamarbeidsforum (LSF) er et forum for ledelsessaker innen psykisk helse- og 

rus/avhengighetsfeltet mellom kommunene og Ahus. LSF rapporterer til helse - og omsorgsfaglig 

samarbeidsutvalg (SU). LSF arrangeres 6 ganger i året. 

Klinisk samarbeidsforum (KSF) er et forum for å drøfte, finne frem til  løsninger og sørge for fremdrift i 

konkrete, sammensatte klientsaker. Hovedregelen for samarbeid omkring pasienter er bruk av 

individuelle planer, ansvarsgruppemøter og instansmøter. Der hvor disse møtene over tid ikke er 

tilstrekkelig, benyttes KSF. 

Utvidet instansmøte skal være en ressursgruppe og bistå tjenestene til å kvalitetssikre klinisk arbeid 

og samhandling om pasienter og pårørende. Dette gjøres blant annet gjennom drøfting av felles 

klientsaker etter samtykke og gjennom gjensidig veiledning. Møtet arrangeres ute i kommunene, 

med representanter fra ARA/DPS samt kommunens behandlere. Rælingen arrangerer dette sammen 

med Enebakk kommune, hvor ansvaret for møtet rullerer mellom kommunene. 

LAR-møte er et fast møte mellom ruskonsulenter fra kommunen og representanter fra ARA 

poliklinikk. Hensikten er å sikre god oppfølging av felles pasienter i LAR ( legemiddelassistert 

rehabilitering).  

ARA dialogmøte er et møte hvor ARA informerer om sin virksomhet. Hensikten er å legge til rette for 

kunnskap og erfaringsutveksling mellom kommune- og spesialisthelsetjeneste innenfor rus- og 

avhengighetsfeltet. 

Kompetansesamarbeid 

Kommunene på Nedre Romerike, DPS/ARA Nedre Romerike og sykehusavdelingene i divisjon psykisk 

helsevern skal ha en lav terskel for å samarbeide faglig med mål om kompetanseheving. Dette skal 

blant annet gjøres ved at internundervisningen gjøres tilgjengelig for hverandre og det legges opp til 

hospitering mellom de ulike aktørene. Eksempler på kompetansesamarbeid, er felles utdanning av 

IMR-terapeuter mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten samt opprettelsen av ulike fagforum 

hvor alle fagpersoner fra nedslagsfeltet kan delta. 
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LOKALE RUTINER OG PROSEDYRER FOR AVDELINGEN 
 

Avdelingen har en rekke prosedyrer, rutiner og beskrivelser som dokumenteres i kommunenes 

kvalitetssystem Kvalitetslosen.  Det fremheves her noen rutiner som anses som sentrale. Øvrige 

rutiner kan man finne i Kvalitetslosen. 

BrukerPlan  

- et verktøy for å kartlegge omfanget av rus- og psykiske problemer blant tjenestemottakere i 

kommunen på et gruppeplan 

 

Avdelingen har tatt i bruk dette kartleggingsverktøyet etter anbefaling fra Fylkesmannen. Det 

foreligger også krav om å benytte dette verktøyet for å kunne motta statlige tilskudd innen 

rusomsorgen. I samarbeid med KorusØst og fylkesmannen er det gjennomført opplæring i 

kartleggingsverktøyet på tvers av enheter og avdelinger i kommunen.  

BrukerPlan er et verktøy for å kartlegge omfanget og karakteren av risikofylt rusmiddelbruk blant 

brukerne av kommunens helse-, omsorgs- og velferdstjenester. Kartlegging skjer på gruppenivå, og 

resultatene kan ikke bruker individuelt. Verktøyet kan brukes til kartlegging, kvalitetssikring, utvikling 

og planlegging av tjenester.  Mer utfyllende informasjon om BrukerPlan finnes på nettsidene til 

fylkesmannen. 

De kartlagte er innbyggere i kommunen som mottar tjenester fra kommunens helse, omsorgs- 

og/eller velferdstjenester, og som blir vurdert av fagpersoner i vedkommende tjenester til å ha et 

risikofylt rusbruk. Risikofylt rusbruk blir i denne sammenhengen definert som bruk av rusmidler som 

er til skade for personens funksjonsnivå og relasjoner til andre. Nytt fra 2016 er også psykisk helse, 

hvor psykisk helse uten rusmiddelbruk kan kartlegges. Alle ansatte i kommunale instanser som er i 

kontakt med personer med rusrelaterte problemer kan kartlegge. Desto flere instanser som er med, 

jo bedre og dekkende blir kartleggingen. Det er fagpersonalet som kartlegger og det e r 

fagpersonalets kunnskap og vurderinger som legges til grunn for kartleggingen.  

Hva kan resultatene brukes til?  

BrukerPlan dokumenterer og synliggjør omfang og karakter av rusmiddelbruk blant brukere av 

kommunens tjenester sammenlignet med andre kommuner. Kartleggingen dokumenterer det 

tilbudet som rusmiddelbrukere får pr. dato. BrukerPlan dokumenterer også forventet etterspørsel og 

gir grunnlag for å prioritere mellom grupper og typer av tilbud. Når en kommune har kartlagt flere 

ganger synliggjøres utviklingstrekk i omfanget og karakteren av problemet. Utviklingen i tilbud for 

alle brukere, for utvalgte brukergrupper eller for enkeltbrukere blir tydelig. Kartleggingen er mye 

brukt som datagrunnlag i kommunale ruspolitiske handlingsplaner og som informasj onskilde for 

sentrale myndigheter. Resultatene av kartleggingen gir informasjonsgrunnlag for planlegging og 
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dimensjonering av framtidige tjenester. Formålet er å sikre best mulig, målrettet og kostnadseffektiv 

bruk av tilgjengelige ressurser.   

Oppfølging av resultatene 

Kartlegging gjennom BrukerPlan danner grunnlag for å drive systematisk plan- og 

kvalitetssikringsarbeid i kommunene. BrukerPlan gir et relativt detaljert og oppdatert bilde av hvor 

mange brukere av kommunens helse-, omsorgs- og velferdstjenester som har en kjent problematikk 

knyttet til rusmidler og/eller psykiske vansker, hva som er deres livssituasjon og funksjonsnivå og 

hvilke spesialisthelsetjenester og andre tjenester disse personene mottar. Resultatene fra 

kartleggingen gjør det dessuten mulig for kommunene å vurdere hvilke brukergrupper som bør 

prioriteres og hvor stor etterspørsel etter tjenester som kan forventes framover. Denne kunnskapen 

kan brukes til ulike formål som utarbeidelse av strategidokumenter og handlingsplaner, nye tiltak 

eller prosjekter, saksopplysninger til faglig og politisk ledelse og/eller ved søknader om 

prosjektmidler og framtidige satsninger. 

 

Sikkerhetsrutine for avdeling psykisk helse og avhengighet 
I enheten foreligger det egne rutiner for håndtering og dokumentasjon av vold og trusler, hvor blant 

annet avvikshåndtering, anmeldelser til politiet og melding til NAV og forsikringsselskap er beskrevet. 

Brukergruppen som følges opp gjennom avdelingen tilsier større sannsynlighet for og hyppigere 

tilfeller av sikkerhetsrisiko enn i enheten ellers. Jf. arbeidsmiljøloven § 3-2 pkt. 3 skal det foreligge 

egen instruks eller rutine for hvordan arbeidet skal utføres og hvilke sikkerhetstiltak som skal 

iverksettes ved arbeid som kan innebære særlig fare for liv og helse. Avdelingen har derfor laget en 

egen sikkerhetsrutine som bygger videre på enhetsrutinen for å møte utfordringene knyttet til risiko 

på en god måte. Rutinen er et ledd i avdelingens internkontrollsystem. 

Rutinen bistår i å definere hva som er forskjellene mellom ulik type avvikende adferd, slik som 

eksempelvis forskjellene mellom sinne og aggresjon for å vite hvordan man som fagperson skal 

forholde seg til dette. Rutinen beskriver en del praktiske tips og triks når man står i vanskelige 

situasjoner, for å minimere risiko for skade på både fagperson og bruker. 

Sikkerhetsrutinen bygger på internasjonalt anerkjent litteratur innenfor emnet, og metoden er 

kvalitetssikret av nasjonalt kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. Kort så 

gjennomfører fagperson en såkalt screening (enkelt kartlegging) av voldsrisiko ved bruk av eget 

verktøy for dette. Hvis screeningen viser økt sannsynlighet for voldsrisiko, kan man bruke ulike 

verktøy for å analysere og vurdere dette. Ut fra voldsrisikovurderingen kan man skrive en 

håndteringsplan for å redusere risiko for både bruker og fagperson.  

 

OPPFØLGING AV STRATEGIER OG TILTAK FRA FORRIGE PLAN 
 

Bolig og boveiledning  

Booppfølgertjenesten har blitt vedtaksbasert tjeneste for så sikre kontinuitet og god oppfølging av 

brukerne, da vi erfarte at brukerne ikke selv klarte å ta kontakt ved behov. Vedtaksfestningen kom 

også som følge av behovet for bedre internkontroll på tjenesten, samt at rettigheter for bruker 

ivaretas ved at bruker får et vedtak en kan klage på. Det ble gjennom omstrukturering av boligsosial 

virksomhet, definerte grensesnitt mellom boveiledning og bo oppfølging hos THO, Nav og vår 

avdeling. Som følge av dette endret tjenesten navn til booppfølgertjenesten.  
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De nye samarbeidsrutinene med eiendomsenheten er implementert. Avdelingen jobber strukturert 

for å unngå utkastelser i tett samarbeid med konsulent boligsosialt arbeid fra tjenestekontoret for 

helse og omsorg og eiendomsenheten. Det er også etablert tett samarbeid med brannvesenet for å 

forebygge brann og fare hos personer med redusert boevne. Avdelingen deltar aktivt i boligsosialt 

nettverk (systemperspektiv), boligsosialt team (individ - perspektiv) og vedtaksteam for kommunale 

utleieboliger. Enheten har opprettet en 60 % stilling boligkoordinator som jobber boligsosialt, med 

praktiske forhold rundt beboere i kommunale og private boliger. Stillingen skal videreutvikles til å 

jobbe mer i tett dialog med frivilligheten. Norumlia er under videreutvikling til treningsleiligheter 

med klare kriterier og døgnbemanning. Det er planlagt felles bemanningsbase med de vedtatte 

boligene for mennesker med rusavhengighet, som forventes ferdigstilt høsten 2018. Flere beboere 

ved Norumlia har hatt stor nytte av treningsleilighetene og er flyttet videre til private leiligheter med 

videre oppfølging.  

Aktivitet og arbeid 

Dagaktivitetstilbud i Rælingen (DAT) ble besluttet og iverksatt, og ressurssenteret og ROAS ble en del 

av denne avdelingen. Det ble inngått samarbeidsavtaler mellom avdelingen og DAT som skulle sikre 

faglig veiledning. Flere av avdelingens brukere benytter seg av aktivitetstilbudet til Kirkens bymisjon i 

Lillestrøm. Det er etablert et godt samarbeid med NAV. Psykologtjenesten er godkjent som behandling, 

og flere av brukerne kvalifiserer derfor til AAP. Det gjennomføres flere gruppetilbud som skal bidra til 

at brukere/innbyggere skal klare å opprettholde aktivitet. Dette er eksempelvis KID (Kurs i 

depresjonsmestring) og KIB kurs (Kurs i å mestre belastninger). Avdelingen har utdannet mange IMR 

terapeuter som gir både individuelt og gruppetilbud i denne metodikken IMR (illness management and 

recovery) – psykoedukasjon/behandling med fokus på tilfriskning og mestring. 

 

Kompetanse og fagutvikling 

Det utarbeides årlige kompetanse og opplæringsplaner for avdel ingen. Etablert egen 

psykologtjeneste og tilsatt fagleder som aktivt veileder personalet og samarbeidspartnere. Iverksatt 

fag og brukerforum, flytprosedyrer, evalueringsverktøy og høyt fokus på internkontroll. Det er 

rekruttert flere nye medarbeidere med høy spisskompetanse og en god andel av personalet har 

gjennomført videreutdanninger og kompetanseheving i blant annet vurdering av voldsrisiko, generell 

videreutdanning i psykiatri, IMR, ICDP, ROP lidelser og tvang. Inngått avtale om gjensidig hospitering 

med spesialisthelsetjenesten. Det er mange studenter som gjennomfører praksis i avdelingen. 

Opplæringsprogram for nyansatte er revidert og videreutviklet. Det er jobbet mye med rutiner og 

prosedyrer som er lagt i Kvalitetslosen. Flere er skolert i KIB og KID instruktør rollen. Deltar på felles 

fagdager med andre kommuner og DPS.  

Samhandling og ledelse 

Tett dialog og samarbeid med andre kommuner, spesialisthelsetjeneste, THO, barnevern og andre 

samarbeidspartnere gjennom felles fagdager, instansmøter, ansvarsgrupper, hospitering, 

ledersamarbeid (systemperspektiv) og klinisk samarbeidsforum (individsaker). Videreføring av 

samarbeid med Rusforum. Utarbeidet flytprosedyre mellom avdelingen og tjenestekontoret. 

Besluttet døgnbemanning på Norumlia, som blir felles med boliger for mennesker med 

rusavhengighet når den starter opp høsten 2018.  
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FAGLIGE UTFORDRINGER 
 

Utvikling av tjenesteområdet psykisk helse og avhengighet er et kontinuerlig arbeid. Medarbeidere i 

avdelingen og et utvalg av samarbeidspartnere ble invitert til å komme med innspill på hva man 

anser som avdelingens faglige utfordringer. I tillegg legges BrukerPlan kartleggingen og kapittelet om 

kommunens utfordringsbilde fra helse og omsorgsplanen til grunn. 

For liten bruk av Individuell plan og behandlingsplaner 

En stor andel av brukerne takker nei til IP, og det er behov for å utarbeide en annen type plan som 

skal sikre samhandling, kontinuitet og tjenestetilbudet til bruker. Denne skal ikke erstatte IP, men 

skal være et redskap som sikrer kontinuiteten og fremdriften i  det enkelte forløp.  

Kompliserte og sammensatte utfordringer i mange saker – sikre god nok kapasitet 

I sammenheng med samhandlingsreformen overføres mange oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til 

kommunehelsetjenesten.  Antall saker øker, og samtidig øker kompleksiteten og uforutsigbarheten i 

sakene. Fra 2014 til 2016 økte antall vedtak som ytes fra avdelingen fra 142 til 199 som tilsvarer 40 % 

økning. (Se vedlegg statistikk.) Dette utfordrer kapasiteten vår og setter store krav til 

kompetanseøkning i avdelingen og blant samarbeidspartnere. Grunnet uforutsigbarheten er det 

vanskelig å anslå hva som vil bli reelt tidsbruk i den enkelte vedtak. Vi ser at det i høy grad benyttes 

mer tid per bruker en hva som er opprinnelig beskrevet i vedtaket. I mange situasjoner har bruker et 

redusert nettverk og ressurser, og det på kommer derfor flere oppgaver og problemstillinger knyttet 

til dagliglivet, en hva de i utgangspunktet var henvist for.  

ROP klienter (Kombinasjonen ruslidelser og psykiske lidelser) 

Det ble våren 2017 gjennomført en tverrfaglig risikovurdering av tjenester til personer med samtidig 

ruslidelse og psykisk lidelse. Det ble satt opp en tiltaksplan for å redusere risiko. Områdene som må 

jobbes videre med er mangelfullt ettervern, manglende dobbeltkompetanse hos samarbeidspartnere 

i kommunen og manglende ivaretagelse av somatisk sykdom hos brukergruppen.  

Legge til rette for økt mestring, selvhjelp og tidlig innsats – digitale verktøy 

Som allerede nevn opplever avdelingen stor pågang av personer som trenger bistand. Det er behov 

for å legge mer til rette for tidlig innsats og selvhjelp. Digitale verktøy for psykisk helse handler 

egentlig ikke om å effektivisere. Det handler også om å finne flere måter å mestre på. Ingen av 

dagens tilbud kommer til å forsvinne som følge av digitale verktøy, men for mange vil digitale verktøy 

være en del av mestringsstrategien. Digitale verktøy kan komme i tillegg til, ikke i stedet for, dagens 

tilbud. Det handler om å tilby hjelp på flere arenaer og gjennom flere kanaler. Det kan være en måte 

å gjøre helsehjelp og mestringsverktøy tilgjengelig for flere, tilpasset den enkeltes behov og 

livssituasjon. Det bør utarbeides egen fane for selvhjelp for nettsidene som er enkel å forstå, med 

linker til ulike temaer, grupper og apper.  

Brukermedvirkning til spesifikke brukergrupper 

Utfordringer knyttet til at enkelte brukere er svært syke, er at vi i noen tilfeller (spesielt innenfor 

ambulerende, rustjenesten og Lognsdalen) må gi en type bistand som brukeren i utgangspunktet ikke 

vil ha eller ønsker. Dette gjøres ut fra en faglig vurdering slik at det kan høstes eventuelle effekter i 

etterkant. Da må man balansere mellom frivillighet og overtalelse, men må passe på at det ikke glir 

over i tvang. 

Kompetanse   

God kommunikasjonsevne og relasjonsbygging er vesentlig for en kvalitativ god tjeneste i praksis. 

Samhandlingsreformen setter krav til kompetanse om nye brukergrupper. Dette gjelder spesielt de 
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særskilt krevende enkeltsakene med personlighetsforstyrrelser og mye utagering.  Det er erkjent et 

behov for økt kunnskap om lovverk og tolkning av lovens innhold. Dette gjelder særlig for 

forsvarlighetsvurderinger, bruk av tvang, pasient – og brukerrettigheter, taushetsplikt, samtykke og 

dokumentasjon. 

Alderspsykiatri  

Regnes som psykiatriske diagnoser som opptrer for første gang etter fylte 65 år, mens psykiatri hos 

eldre, er eldre mennesker som har lidelser fra de var i yngre år.  Alderspsykiatri ligger dermed tett 

opp mot blant annet demensutredning. Det vil bli nødvendig å avklare hvilken enhet og avdeling som 

skal inneha hovedansvaret for alderspsykiatri, i tett samarbeid med dagens demensteam.  

Demensteamet skal på sikt videreutvikles til å bli et geriatrisk vurderingsteam, som et supplement til 

ordinær tjeneste. Det kan være utfordrende å skille på psykiske lidelser og kognitiv svikt hos eldre 

over 65 år, og det blir viktig å øke kompetanse på dette.   

Samhandling med spesialisthelsetjenesten.  

Samhandling og samarbeid med spesialisthelsetjenesten fungerer stort sett bra, og avdelingen 

opplever at vi i stor grad blir sett på som likeverdige samarbeidspartnere. Dessverre oppleves det 

fremdeles samhandlingsutfordringer med enkelte avdelinger i spesialisthelsetjenesten, hvor det kan 

være vanskelig å kommunisere hensiktsmessig om felles pasienter, særlig gjelder dette brukere med 

ROP lidelser.  Det er et utfordringsbilde at noen brukere har veldig hyppige reinnleggelser, og at de 

hurtig skrives ut igjen uten at nye tiltak er iverksatt.  Denne brukergruppen er vanskelig å håndtere 

og det ville være ønskelig å samarbeide mer tett om brukergruppen.  Det er nå ute en offentlig 

høring om innføring av pakkeforløp også innen psykisk helse og avhengighet, og avdelingen vil følge 

denne saken tett.  

For lite fokus på somatisk helse hos bruker. 

Behov for å øke kunnskap og bevissthet om dette i personalgruppen, samt invitere til samhandling 

med fastlegene om dette.  

Grensesnitt 

Det kan være utfordrende å definere grensesnittene rundt brukerne. Dette omhandle r hvem som 

skal sitte med hovedansvaret når bruker har diagnoser som går på tvers av enhetenes 

hovedansvarsområder. Det blir viktig å finne en samarbeidsform som i større grad handler om hva de 

ulike avdelinger og enheter kan bidra inn med, slik at det totale tilbudet til bruker blir bra.  

Tilgang på boliger med og uten tjenester, samt med og uten bemanning.  

Egnet bolig gir den enkelte trygghet og vil ofte være en forutsetning for at andre tjenester vil være 

virksomme etter prinsippet om housing first.  Bistand til å mestre bosituasjonen er et viktig bidrag til 

å mestre hverdagen. Det er utfordrende å finne bolig til mennesker med alvorlige psykiske lidelser og 

/eller avhengighetsproblematikk. Gjennom BrukerPlan kartleggingen 2016 meldes det om behov for 

flere boliger.  

 I dialog med spesialisthelsetjenesten ser vi at det i flere saker drøftes behov for bolig me d helt eller 

delvis bemanning. Statistikken på faktiske søknader til treningsleilighetene har likevel ikke økt de 

disse tre år, og har variasjon i antallet: 

År Antall søknader 

2014 7 
2015 3 

2016 6 
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Det kjøpes per april 2017 to institusjonsplasser fra privat leverandør. Per i dag har vi 9 

treningsleiligheter i Longsdalen og det er utarbeidet klare kriterier for hvem som kan tildeles en slik 

leilighet.  Et viktig poeng er at maksimal botid i disse leilighetene er satt til 3 år. Det er grunn til å 

anta at det reelle behovet for treningsleiligheter ikke nødvendigvis er høyere enn dagens antall. 

Dersom vi hadde tilgang på andre kommunale utleieboliger som er bedre egnet til denne 

brukergruppen mtp. lokalisering, utforming og bomiljø, mener vi at dette kunne vært tilstrekkelig for 

mange brukere. Det vil også avhjelpe betydelig når de 8 døgnbemannede boligene for mennesker 

med rusavhengighet åpner høsten 2018.  

Det blir vesentlig å vurdere om det er behov for å etablere institusjonsplasser for psykiatri med 

lengre tidsperspektiv og høy faglig kompetanse. En del av vurderingen vil også være om dette best 

kan løses i egen kommune, interkommunalt eller ved kjøp av plass.  Fra 2018 skal det i nnføres 

overliggerdøgn også innenfor fagfeltet psykisk helse og avhengighet, og dette kan bli krevende for 

kommunen dersom vi ikke har rett tjenestetilbud på plass.  

Sykehjemsplasser til personer med kombinert somatisk sykdom og 

avhengighetsproblematikk  

Grunnet atferds utfordringer som følge av rusavhengighet, passer denne brukergruppen ikke inn i 

tradisjonelle sykehjemsavdelinger. Erfaringsmessig ser vi at innleggelser ved korttidsopphold kan gi 

store helsemessige fordeler for denne gruppen pasienter. Det er flere som drikker mindre, benytter 

seg av det sosiale felleskapet, spiser regelmessige måltider og går opp i vekt.   

Det bør på sikt vurderes å opprette egne plasser for denne gruppen, gjerne i forbindelse med 

etablering av helsehus. Gjennom 2016 var det til sammen 12 korttidsopphold av denne kategorien 

med mer enn 3 ukers varighet som fordelte seg på til sammen 36 av årets 52 uker.   

 I dialog med korttidsavdelingen på sykehjemmet er det identifisert konkrete utfordringer slike 

opphold medfører:  

 De kan bli svært synlige med sin adferd og kan få både medpasienter og pårørende til å 

reagere negativt, og dette bidrar til å skape utrygghet for andre, samt stigmatisering av 

enkeltpersoner 

 Med dagens utforming av sykehjemmet er det vanskelig å skjerme pasienter i denne 

gruppen 

 Sykehjemmets personale innehar ikke spisskompetanse på fagfeltet og utfordres i.f.t 

håndtering og tilnærming, og det er ofte behov for veiledning underveis 

 Det oppstår etiske utfordringer knyttet til f.eks. alkoholinntak når de er på KTO, og 

grensesettingen kan vær vanskelig å utøve. 

 Pasientgruppen er ofte yngre personer, noe som gjerne også påpekes av medpasienter  

 Vi ser at det ofte er behov for en tverrfaglig tilnærming på denne type pasienter, slik at det 

optimale ville vært personale representert fra både somatikk og psykiatri/avhengighet 

 Tilbakeføring til hjemmet er utfordrende og bør i fremtiden gjøres på en mer tverrfaglig 

måte. Per nå seer vi at denne pasientgruppen utløser relativt lange KTO.  

 Pasientene i denne gruppen er ofte «gjengangere», som ofte kommer inn etter fall (og 

brudd), og at dette utløser rehabiliteringsopphold. Årsakene til fallene er ofte rusrelatert. 
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Brukerplankartleggingen i 2015 og 2016 pekte på noen utfordringer for Rælingen kommune og 

avdelingen. Det kjøres årlige gjennomganger for alle involverte enheter hvor KorusØst presenterer 

sine funn og betraktninger. Det er viktig at vi fortsetter utviklingen med at vi registrerer bredt, slik at 

det blir et mest mulig helhetlig bilde som presenteres. I tillegg til allerede presenterte utfordringer 

påpekte kartleggingen: 

 Sikre god ivaretagelse av barn hos foresatte med avhengighets og/eller psykiske 

utfordringer.  Begge gruppene (avhengighet og psykiatri) har en relativ stor andel brukere 

med omsorgsansvar for barn.  I 2015 ble det påpekt at det var få barneverntjenester i  

forhold til antall barn. Denne andelen har økt i 2016, men der er fremdeles foresatte som 

er kategorisert i gul og rød kategori (anses som bekymringsfullt) som ikke mottar 

hjelpetjenester fra barnevernet. Det er iverksatt mer systematisert samarbeid med 

barnevernstjenesten, og det blir viktig å fortsette dette arbeidet, med særlig vekt på 

informasjonsutveksling og meldepraksis fra helsetjenestene til barnevernstjenestene for å 

sikre barna en god omsorgssituasjon 

 

 Aktivitetstilbud, arbeid og utdanning.  

Å ha et tilbud om meningsfull aktivitet er sentralt for å mobilisere den enkeltes egne 

ressurser, samtidig som aktivitet i seg selv har en sterk behandlende effekt. Det finnes i dag 

begrensede muligheter for arbeids- og aktivitetsrett aktivitet for brukergruppene, og det 

fremheves særskilt manglede tilbud for rusavhengige.  

 Brukergruppen er tungt belastet med mange samtidige utfordringer, særskilt på områdene 

arbeid/aktivitet/utdanning, psykisk helse, avhengighet, sosial funksjon og nettverk. På 

området «psykisk helse» scorer 94% av «rus og psykisk helse» gruppen på gul og rød 

belastningskode. I 2015 ble det fremhevet at Rælingen kommune hadde mye tung 

problematikk innenfor rus og ROP lidelser som er svært utfordrende for hjelpeapparatet.   

 Det fremgår at hovedvekten av tjenester fra NAV er knyttet til midlertidige og varige ytelser.  

En ønsket utvikling i tråd med opptrappingsplanen for rusfeltet, er å snu ressursene til 

arbeidsrettede tiltak . Av de brukerne som er rapportert fra NAV så er målet aktivitet for de 

fleste. Unntaket er enkelte tunge rusmisbrukere som har gått lenge og som er avklart ikke 

aktuelle for tiltak i overskuelig fremtid. Avdelingen vil gå i dialog med NAV for å vurdere dette 

resultatet.  

 

 Kartleggingen viser at det er mer å hente på et tettere samarbeid med frivillige organisasjoner 
og brukerorganisasjoner.  

 

Det er fremdeles behov for en strategiendring hvor det tydeligere skilles på psykiske 

plager og psykiske lidelser. Avdelingen ser behov for å bidra til å normalisere det å leve med 

psykiske plager og livskriser. Det er utfordrende å definere normative forestillinger om hva 

mennesker skal tåle å leve med, og når man bør oppsøke hjelpeapparatet.  Det å forebygge at vanlige 

livskriser utvikler seg til lidelser er i første rekke en utfordring for arbeidsliv, skole og fritidsarenaer. 

Det er når krisene utvikler seg til større problemer, at det kan være riktig å søke på psykiske 

helsetjenester i kommunen. Ett annet perspektiv er å skille mellom hva som er normalt og ikke. 
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Grensen mellom plager og sykdom, avvik og normalitet beveger seg. Hva blir utrykk for avvik og 

sykdom som må behandles?    

 

Særskilte utfordringer beskrevet i helse og omsorgsplanen (2015-2026) innenfor 

tjenesteområdet psykisk helse og avhengighet; 

Det er en økende del av befolkningen som har utfordringer innenfor områdene psykisk helse og 

avhengihet, med bistandsbehov av ulik grad. Kommunen må i større grad enn tidligere håndtere 

alvorlige lidelser knyttet til suicidalfare og voldsfare. Forebyggende tjenester til barn og unge og 

tilbudet til voksne med lette til moderate plager, er ikke tilstrekkelig utbygd i kommunene. Dette 

gjelder også helhetlig oppfølging av personer med alvorlige psykiske lidelser eller rusproblematikk. 

Det er i tillegg mangler ved det akuttmedisinske tilbudet på kveld og natt. Det er særdeles 

utfordrende å skaffe egnede boliger til målgruppen og sikre tett nok oppfølging. Kommunene skal 

ivareta en større del av de samlede oppgavene også på dette området i årene fremover, men per i 

dag er det for uklart hva som forventes av kommunene og det er behov for å tydeliggjøre 

ansvarsfordelingen. 

Samtykkekompetanse og medvirkning                                                                                                             

Som hovedregel kan helsehjelp bare gis når pasienten samtykker til helsehjelpen. Det er en 

grunnleggende rettighet å selv kunne velge, men det må undersøkes om pasienten forstår 

konsekvensene av ikke å ta imot helsehjelpen. I den forbindelse er det vesentlig å kunne vurdere 

personens samtykkekompetanse, og det kan i mange tilfeller være faglig krevende. Om pasienten 

ikke er samtykkekompetent, skal verge eller partsrepresentant bistå pasienten i beslutningen. 

Medvirkningsretten må tilpasses den enkeltes forutsetninger og behov, og helsepersonell må gi 

tilpasset informasjon slik at pasienten blir i stand til å ivareta sine egne interesser.  

Flerkulturelt samfunn                                                                                                                                            

God kommunikasjon mellom helsepersonell, pasienter, brukere og deres pårørende er nødvendig for 

å yte forsvarlig helse- og omsorgstjenester. Språkforståelse og kulturelle faktorer må tas med i 

vurderinger for å legge til rette for reell brukermedvirkning. 

 

FAGLIG FUNDAMENT      
 

Tjenesteområdet psykisk helse og avhengighet har både et individuelt og et systemorientert 

perspektiv på det faglige arbeidet. De to perspektivene reflekteres i de sentral e begrepene som skal 

prege arbeidet: tilgjengelighet, mestring, samhandling og tillit. Tjenestene skal representere et 

tilbud til kommunens innbyggere som er lett tilgjengelig og som mobiliserer brukerens ressurser og 

ønsker (mestring) i tett samarbeid med andre interne og eksterne instanser (samhandling).  

Brukermedvirkning  

Tjenesteområdet psykisk helse og avhengighet har et uttalt "mestringsperspektiv" på sine tjenester, 

og med dette menes at det er brukerens egne ressurser som skal mobiliseres for å endre og bedre 

brukerens livssituasjon. Prinsippet om brukermedvirkning er lovfestet og gjelder på alle stadier 

knyttet til tjenesteutformingen og tjenesteytingen.  Dette innebærer at brukere har rett til å 

medvirke, samtidig som brukermedvirkningen har en egenverdi og er et virkemiddel for å forbedre 

og kvalitetssikre tjenestene. Brukermedvirkningen vektlegger brukerens egen forståelse av hva som 

skal til for å skape endring, og understreker at det er brukeren som er den viktigste når det gjelder å 
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få til endring. Det er et faglig prinsipp at vi sterkt skal vektlegge hva som oppleves som viktig for den 

enkelte bruker ved å utfordre på «Hva er viktig for deg?».  

Det skal iverksettes tiltak som gjør bruker i best mulig stand til å håndtere sitt eget liv. Tjenestene 

skal som hovedregel skal tilpasse seg brukerens behov og ikke motsatt.  Ved oppstart av tjenester 

gjennomfører saksbehandler ved THO en kartleggingssamtale hvor det dokumenteres hva bruker selv 

opplever som sine største utfordringer, samt at fagperson evaluerer oppfølgingen underveis sammen 

med bruker.  

Brukers nettverk 

Det er viktig å kartlegge brukers nettverk, og særlig gjelder dette i ambulerende psykisk helseteam og 

rustjenesten hvor oppfølgingen kan vare over lengre tid. Vår erfaring tilsier at de rsom det er gode 

ressurser i nettverket, så viser det seg at de har bedre utsikter til bedring og evt. tilfriskning enn de 

uten nettverk eller med dårlige nettverk. Det er et faktum at flere brukere har et redusert nettverk 

fordi nettverket over tid har stått i tyngende oppgaver og av den grunn må trekke seg ut av 

situasjonen.  

Kommunikasjon og samhandling 

Avdelingen skal aktivt jobbe med å utvikle empatisk forståelse og ha en positiv holdning og 

oppfatning til hverandre og brukere. Dette skjer ved å ha åpne spørsmål til hverandre, vise 

bekreftelse, refleksjon og styrke ferdigheter til å stole på, og vise lojalitet mot hverandre.  

Avdelingen skal følge flytprosedyrene mellom fagleder i avdeling og THO som også inkluderer 

løpende evalueringer av tjenestetilbudet til den enkelte bruker.   

Tjenesten har tillit til at samarbeidende instanser yter gode tjenester og har forventninger om å 

skape tillit hos samarbeidspartnere gjennom brukermedvirkning, faglig forsvarlighet og mobilisering 

av egen kompetanse i møtet med brukerne. Planen skal bidra til å sikre et felles faglig fokus der 

brukeren er sentral, og brukers ressurser skal fremheves. Vi skal vise empati, håndtere motstand, 

unngå argumentering og støtte mestring. 

Tjenesteområdet psykisk helse og avhengighet yter tjenester til brukere med sammensatte og 

komplekse utfordringer. Det er et grunnleggende fundament i alt faglig arbeid at det skal tuftes på 

kunnskapsbasert praksis og med et sterkt fokus på komorbitet (samsykelighet) mellom 

rusavhengighet og psykiske lidelser (ROP-lidelser). Tjenestens ulike interne spesialiteter samarbeider 

tett ,og i gjensidig tillit til egen kompetanse og kontinuerlig samarbeid.  

Der vesentlig å sikre at alle som gir tjenester til brukere, har en felles forståelse om hva som er en 

kvalitativ god tjeneste, kunnskap om faglige emner, gjeldene retningslinjer og lovverk. 

Forebygging i et helhetlig perspektiv  

Forebyggende helsetjenester i Enhet familie og helse har som en hovedoppgave å arbeide med 

primærforebygging ut mot friske, ikke utsatte grupper, såkalt folkehelsearbeid. Et helhetlig 

forebyggende tilbud til sårbare og utsatte brukere krever godt samarbeid med helsestasjons- 

og skolehelsetjenesten, slik at brukeres barn og nettverk ivaretas på en god måte. Tanken om 

friskfaktorer og bygging av helse skal gjennomsyre hele organisasjonen og utføres av alle i 

deres møte med brukerne på alle trinn i tjenestetrappa og forebyggende arbeid skal skje 

kontinuerlig uansett hvilket nivå brukeren mottar tjenester på.  

Avdeling psykisk helse og avhengighet har fra 2016 økt samarbeidet med avdelingene forebyggende 

helsetjenester og barnevernet i enhet for familie og helse. Brukere skal motta helhetlige, tilgjengelige 

og individuelt tilpassede tjenester i kontakt med kommunens tjenesteapparat uansett hv ilken 
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funksjonsnedsettelse bruker har. Et viktig satsningsområde for helse- og omsorgstjenesten i 

kommunen er tidlig innsats og sømløse overganger mellom tjenester. Når eksempelvis en ungdom 

har kommet i kontakt med helsesøster eller rusforebyggende sykepleier i forebyggende 

helsetjenester, skal overgangen til avdeling psykisk helse og avhengighet for videre arbeid når bruker 

har blitt 18 år være trygg for bruker. Gjennom egne møteplaner og samlinger mellom avdelingene, 

samt generelt økt fokus på samhandling og samarbeid mellom avdelingene vil kommunen arbeide for 

å tilby brukere helhetlige, tilgjengelige og individuelt tilpassede tjenester. Det er etablert 

instansmøter for å sikre god samhandling.  

Avdelingens ansvar for forebygging er begrenset til å jobbe forebyggende mot brukere som 

allerede har tildelt tjenester.  Arbeidet omhandler brukere i en utsatt og sårbar situasjon og 

ofte med omfattende problematikk. Målet med avdelingens forebyggende arbeid er å unngå 

progresjon i allerede oppståtte skader, plager og problemer. Godt forebyggende arbeid skal 

styrke brukerne i å ivareta egen helse, egne ressurser og unngå utvikling eller forverring av 

sykdom. Helse skapes i hverdagslivet.  I utgangspunktet gir avdelingen kun tjenester til 

personer med rett til nødvendig helsehjelp, men noen ganger gir vi tidlig innsats for å unngå 

videre funksjonsfall og sykdomsutvikling. Gjennom rask og tidlig innsats, kan dette snus slik at 

tilfriskningen skjer raskere.  

Avdelingen kan også bidra inn i primærforebyggingen i kommunen. Eksempelvis er vi 

medarrangører av verdensdagen for psykisk helse, og skal bistå helsestasjonen i undervisning i 

ungdomsskolen. Avdelingen kan også bidra med viktig fagkunnskap inn i annet planverk.  

Barn og ungdom som pårørende og som brukere av tjenester 

Avdelingen har oppnevnt to barneansvarlige medarbeidere som skal bidra til å sikre en best mulig 

samhandling mellom forskjellige aktører for å ivareta barn som pårørende.  Rælingen kommune 

deltar fra August 2017 i en pilot sammen med Ahus og 4 andre kommuner om elektroniske 

meldinger mellom Ahus og kommunene med varsel og informasjon om barn som pårørende.  

På forespørsel skal avdelingen gå inn i saker fra fylte 17 år for å bygge relasjoner med barn og 

foresatte – hvor det sannsynligvis at barnet vil trenge voksentjenester ved myndighetsalder. 

Avdelingen overtar ikke saken, men jobber sammen med forebyggende helsetjenester frem til 

ungdommen overføres til voksentjenesten fra fylte 18 år. Dette skal bidra til å tette gapet mellom 

barne- og voksentjenester, og sikre gode overføringer.  

 

Følgende definisjoner brukes innenfor tjenesteområdet psykisk helse og avhengighet 

Psykiske vansker: Benyttes når symptombelastningen i betydelig grad går ut over trivsel, læring, 

daglige gjøremål og samvær med andre (daglig fungering), men uten at kriteriene for diagnoser 

(psykiske lidelser) er tilfredsstilt.  

Psykiske lidelser: Kjennetegnes ved at symptombelastningen (de psykiske vanskene) er så store at 

det kvalifiseres til diagnoser som for eksempel generalisert angstlidelse, alvorlig depresjon, anoreksi, 

ADHD eller psykose. Diagnoser settes av fastlege eller spesialisthelsetjenesten (psykisk helsevern).  

Rusmiddelavhengighet: Skadelig rusbruk er inntak av rusmidler som gir alvorlige fysiske og eller 

psykiske skader.  Rusmiddelavhengighet kjennetegnes blant annet med en sterk lyst eller trang til å 

måtte innta rusmiddelet, problemer med å kontrollere inntaket og å kunne stoppe før en mister 

kontrollen.   



23 
 

 

 

 

AVDELING PSYKISK HELSE OG AVHENGIGHET 
  

Avdeling psykisk helse og rus er organisert i Enhet Hjemmebaserte tjenester. Avdelingen omfatter  

 Psykisk helsetjeneste med psykiatrikonsulent og psykologer. 

 Ambulerende psykisk helsetjeneste. 

 Rustjenesten med ruskonsulenter og ROP-konsulent. 

 Booppfølgertjenesten. 

 Lognsdalen - døgnbemannede treningsleiligheter for mennesker med psykiske lidelser 

 Døgnbemannede boliger for mennesker med rusavhengighet med planlagt oppstart i 2018.  

( De to sistnevnte tjenestene vil skilles ut som en ny felles avdeling fra vinteren 2017/2018.  

 

Avdelingen gir tjenester til voksne personer over 18 år, bosatt i Rælingen kommune, med 

psykiske vansker/lidelser og/eller rusavhengighet. Avdelingen gir også støtte, veiledning og 

hjelp til pårørende.   

 

** skilles ut som egen avdeling fra  vinteren 2017/2018 

Figur 1, Organisasjonskart, Enhet for hjemmebaserte tjenester  
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Figur 2, Organisasjonskart, Avdeling psykisk helse og rus  

Målet for alle tjenester i avdelingen er økt selvstendighet og opprettholdelse av en best mulig 

livskvalitet. Forebygging, motivering, mobilisering av egne ressurser, brukermedvirkning, 

meningsfylte aktiviteter og tverrfaglig samarbeid er de sentrale arbeidsområdene. 

Tjenestetilbudene i avdelingen er frivillige tilbud.  Avdelingen kan henvise til bruk av tvang i 

spesialisthelsetjenesten for behandling av alvorlig rusmiddelavhengighet. Det er utarbeidet 

gode rutiner for hvordan slike henvisninger skal utføres.  

Samhandling er sentralt for å kunne gi brukerne gode tjenester på tvers av avdelinger, 

kommunehelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste. I enkelte tilfeller er dette utfordrende. I 

planperioden vil samhandlingsreformen få påvirkning på tjenesteområdet psykisk helse og 

avhengighet.   

Tjenestetilbud avdeling psykisk helse og avhengighet 

  

Tjenesteprofilen (tjenestetrappen) er en beskrivelse av at tjenestene fra avdeling psykisk helse og 

avhengighet er tilpasset den enkeltes funksjonsnivå. Alle tjenester som ytes fra avdelingen er i 

utgangspunktet vedtaksbaserte, men ved svært korte forløp kan fagleder eller avdelingsleder 

beslutte oppfølging uten vedtak. Avdelingen samarbeider tett med avdeling dagaktivitetstilbud i 

enhet for tilrettelagte tjenester, team ressurssenter, som er en lavterskeltjeneste/dagaktivitetstilbud 

det ikke kreves søknad eller vedtak for å benytte seg av. Fokus i avdelinge ns totale tjenestetilbud er 

helhetlige tjenester på tvers av avdelinger og enheter for å sikre at brukeren mottar tjenester av 

høyest mulig kvalitet. Brukere må derfor påregne å få oppfølging av flere tjenester samtidig ut fra en 

individuell vurdering av de behov brukeren har. Tjenesteprofilen illustreres i figur under: 
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I tillegg har avdelingen ulike gruppetilbud. For mer detaljert forklaring rundt de ulike tjenester med 

blant annet lovhenvisning henvises det til vedlegg bak i planen. 

 

Gruppetilbud i avdelingen 

KID kurs 
Kognitiv mestring av depresjon er et gruppe tilbud til personer som har noen utfordringer og har få 

eller flere symptomer på depresjon. Kurset regnes som forebyggende og kan derfor være 

utfordrende for brukere som har alvorlige problemer. KID kurs er et lavterskel gruppe tilbud. 

Påmeldingen skjer direkte til avdelingen eller via THO. 

KIB kurs 

Kognitiv i mestring av belastninger er også et tilbud til personer som ønsker å styrke sine ferdigheter i 

forhold til mestringsstrategier for å klare seg bedre privat, fysisk, eller på jobben. Kurset er bygget på 

kognitiv læringsteori og tar veldig mye utgangspunkt i de ressursene som den enkelte personen har. 

KIB kurs er også et forebyggende tiltak og brukere kan melde seg hele året direkte til avdelingen eller 

via THO. 

Foreldreveiledningskurs i avdelingen 

ICDP (INTERNATIONAL CHILD DEVELOPMENT PROGRAMMET) foreldreveiledningsprogram er et 

tilbud til alle foreldre, formidlet innen de vanlige kontaktarenaer hos oss ,gjennom THO og direkte til 

brukere som har omsorg for små barn. Programmet er ment som allment tilbud for alle foreldre og 

omsorgsgivere. Programmet kan også brukes overfor kollega som veiledningsmetode.  

Det enestående med metoden er dets fokus på omsorgsgivers oppfatning av barnet som avgjørend e 

for kvaliteten av samspillet mellom foreldre og barn. Derfor er forskjellige empatibaserte tekniker for 

redefinisjon av barn og oppfatning av andre sentrale i ICDP-programmet 

 

IMR gruppetilbud er i oppstartsfase.  

 

Psykisk helsetjeneste 

Psykisk helsetjeneste tilbyr både psykologtjenester og annen helsehjelp fra kompetente fagpersoner 

med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Tjenestene som tilbys er kortvarige tilbud, ved behov for 
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langvarig oppfølging overføres brukeren gjerne til ambulerende psykisk he lsetjeneste eller 

rustjenesten. Videre har tjenesten et utvidet ansvar i forhold til fagstøtte og veiledning både internt i 

egen avdeling og til andre kommunale tjenester innenfor dette fagområdet. Avdelingen 

representeres i kommunens kriseteam og SAFIR gjennom psykisk helsetjeneste. Psykisk helsetjeneste 

tilbyr ikke praktisk bistand og opplæring.  

 

Ambulerende psykisk helsetjeneste 

Ambulerende psykisk helsetjeneste gir helsehjelp og oppfølging til voksne innbyggere med moderate 

til alvorlige psykiske lidelser, med utgangspunkt i den enkeltes behov. Tjenesten består av 

psykiatrikonsulenter med relevant erfaring og videreutdanning. Personer med mer 

langvarige/kroniske, alvorlige psykiske lidelser og ROP-lidelser prioriteres, hvor tjenester til 

sistnevnte gruppe utføres i samarbeid med rustjenesten.  

 

Rustjenesten 

Rustjenesten har ansvar for oppfølging av innbyggere over 18 år med avhengighet til blant annet 

alkohol, medikamenter, illegale rusmidler og personer som er under legemiddelassistert 

rehabilitering (LAR). Rustjenesten har også hovedansvar for oppfølging av annen avhengighet, slik 

som eksempelvis spilleavhengighet og pengespill. Rustjenesten består av både rus- og ROP-

konsulenter, og samarbeider tett med andre tjenester i avdelingen. Tjenesten samarbeider også med 

forebyggende helsetjenester i kommunen i forhold til forebygging blant ungdom, samt med NA V og 

THO om boligutfordringer.  

 

Booppfølgertjenesten 

Booppfølgertjenesten har ansvar for praktisk bistand og oppfølging i hjemmet, og arbeider blant 

annet tett med andre kommunale tjenester gjennom et eget boligsosialt nettverk. Praktisk bistand 

regnes som støtte og bistand i daglige gjøremål, mens opplæring er å bli lært opp i dagliglivets 

gjøremål slik at tjenestemottaker kan bli i bedre stand til å mestre oppgavene selv. Tjenesten bistår 

personer med psykiske lidelser og/eller rusmiddelavhengighet til å beholde egnet bolig, gi 

booppfølging, henvise bruker/være et bindeledd inn mot andre tjenester og jobbe oppsøkende. 

Tjenestene gis ut fra et individuelt grunnlag og er ikke knyttet opp mot boform. Samtaler knyttet til 

sosial trening, utføres gjerne på kafé eller liknende, og nyttet til praktisk bistand og opplæring.  

 

Fast møtevirksomhet i avdelingen 

Avdelingen har en systematisert møteplan for å sikre god intern koordinering – både innad i de ulike 

tjenester og i avdelingen som helhet.  Det er etablert faste samhandlingsmøter med 

hjemmesykepleien, NAV, institusjonstjenesten, barnevern, fastleger og forebyggende helsetjenester.  

Vi presenterer noen av møtene her. Se vedlegg for mer detaljer. 

Koordineringsmøter 

Teamene/tjenestene har egne koordineringsmøter på mandag morgen for å sikre god intern 

koordinering for kommende uke. De ulike medlemmer i tjenesten informerer om oppdrag 

kommende uke, avtaler bistand for hverandre for å løse de oppdrag som skal utføres på en best 

mulig måte – samt diskuterer faglige og etiske utfordringer som de måtte stå i.  
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Formøte/drøftingsmøte 

Hver mandag gjennomføres eget formøte/drøftingsmøte knyttet til ukens vedtaksmøte. Faste 

møtedeltakere er saksbehandlere for tjenesteområdet fra THO, fagleder og avdelingsleder fra avdeling 

psykisk helse og avhengighet. Innkommende søknader drøftes for å komme frem til en innstilling i 

forkant av vedtaksmøtet, samt at eksisterende saker drøftes ved behov når det er nødvendig med 

endring av vedtak. 

 

Vedtaksmøte 

Hver onsdag gjennomføres eget vedtaksmøte for tjenesteområdet psykisk helse og avhengighet. 

Møtet ledes av saksbehandler ved tjenestekontoret for helse og omsorg (THO), innstilling for ny e saker 

gjennomgås og vedtak for oppfølging fattes. Enhetsleder for enhet hjemmebaserte tjenester innehar 

vedtaksmyndighet. 

 

Fag- og brukerforum 

Fag- og brukerforum er et ukentlig møte hvor formålet er å diskutere faglige eller etiske 

problemstillinger i avdelingen. Dette er en arena hvor den enkelte fagperson kan løfte de 

problemstillinger man står i til sine kollegaer, samt en arena hvor det legges internundervisning etter 

behov. Noen saker kan innebære økt personalslitasje, og da er det viktig å ha en arena hvor dette kan 

løftes og drøftes faglig slik at en sikrer både faglig fokus og ivaretakelse av de n enkelte fagperson. 

 

Tjenester fra internt kommunalt samarbeid  
 

Psykososialt kriseteam   

Kommunene er forpliktet til å ha en forbedret beredskap for sine helse- og sosialtjenester i 

samsvar med lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvaret 

(sivilbeskyttelsesloven) og lov om helsemessig og sosial beredskap. Kommunens overordnet 

kriseteam består av representanter fra Avdeling psykisk helse og avhengighet, Enhet for familie 

og helse og eksterne tjenester fra politi og prest.   

Teamet trer i kraft ved ulykker /hendelser som er så omfattende at det ordinære 

tjenesteapparatet ikke kan håndtere den psykososiale oppfølgingen på egen hånd. Kriseteamet 

setter i verk og gjennomfører tiltak, evaluerer situasjonen og samordner innsatsen. 

Kriseteamet jobber inntil ordinær tjeneste er på plass og kan ta over.  

SMIL (Styrket mestring i livet)  

SMIL-gruppetilbud til barn av foreldre/foresatte med rusproblematikk og/eller psykisk lidelse 

er et samarbeidsforum mellom Enhet familie og helse og Avdeling psykisk helse og 

avhengighet.  
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Forebyggende rustiltak blant ungdom  

Enhet for familie og helse har en 75 % helsesøster/sykepleierstilling som jobbe r opp mot ungdom og 

rusproblematikk. Når en ungdom i Rælingen er på ruskontrakt gjøres dette i samarbeide med politi, 

helsesøster og sykepleier/helsesøster i forebyggende helsetjenester.  

Det ansees som en sårbar periode når ungdommen fyller 18 år, og således defineres inn i voksen 

behandlingen.  Det er viktig at ungdom i denne alderen informeres om tilbudet helsestasjonen har, 

og at det legges til rette for en myk overføring til voksentjenesten. Dette kan forebygge at ungdom 

faller ut av tjenestebildet i en sårbar fase. Det skal i kommende periode utarbeides 

samarbeidsrutiner som sikrer rekrutering og samarbeid mellom tjenestene. Det planlegges også å 

opprette et formelt samarbeid mellom EFH og avdeling psykisk helse og avhengighet om 

forebyggende tiltak i ungdomsskolen.  

 

Interkommunale tjenester 
Øyeblikkelig hjelp/kommunal akutt døgnopphold (KAD)  

Psyk rus ble innlemmet i kommunal akutt døgn-tilbudet fra 1.1.17. Dette er forankret i delavtale 4 

KAD. Avtalen omfatter både somatikk og psykisk helse rus. Fagforum KAD har siden senhøsten jobbet 

med å endre avtalen slik den omfatter både somatikk og psykiatri/rus.  Avtalen vil gjelde for begge 

områder, og det spesifiseres ikke i antall somatikkplasser eller antall psykiatri-rus-plasser. 

Interkommunalt samarbeid  

 

Regionalt samhandlingskontor 

Rælingen kommune er vertskommune for Regionalt samhandlingskontor Nedre Romerike (RSK) for 

Skedsmo, Lørenskog, Fet, Sørum, Nittedal og Rælingen. Samhandlingsreformen er en retningsreform 

som blant annet skal overføre oppgaver og ansvar fra helseforetak til kommunene. RSK skal bidra til å 

styrke deltagerkommunenes interesser i forholdet til Akershus Universitetssykehus (Ahus) og sørge 

for at de har lett tilgjengelig oversikt over samhandlingsfeltet og bedre blir i stand til å i vareta sine 

forpliktelser i samhandlingsreformen. 

Ledermøter for kommunale ledere innenfor tjenesteområdet for psykisk helse og avhengighet 

Avholdes i forkant av LSF (ledersamarbeidsforum). Her drøftes felles saker og utfordringer, og saker 

som skal løftes til LSF.  Dette skjer i samhandling med regionalt samhandlingskontor. Ansees som en 

viktig arena for å knytte kontakter på tvers av kommuner på hele Nedre Romerike.  

IMR – ledermøte  

Ledere fra kommuner på Nedre Romerike, FoU på Ahus, IMR Norge og DPS Øvre Romerike, 

opprettholder og sikrer videre aktivitet og kurs innenfor IMR. 
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FRA SØKNAD TIL TILDELING AV TJENESTER 
  

Behandling av søknader om tjenester ved avdeling psykisk helse og avhengighet 

Tjenestekontoret for helse og omsorg (THO) saksbehandler al le søknader om kommunale helse- og 

omsorgstjenester. Det vil derfor si at også alle søknader omhandlende tjenester fra avdeling 

psykisk helse og avhengighet skal saksbehandles ved THO før tjenestetilbud innvilges. 

Utgangspunktet for saksbehandlingen er at det skal tilbys riktige tjenester til rett tid og i 

tilstrekkelig omfang.  God saksbehandling er viktig for å kvalitetssikre tildeling av tjenesten.  

I tillegg vil saksbehandlingen legge til rette for at søkers behov blir tilstrekkelig utredet, at søker gi s 

mulighet for medvirkning ved utforming av evt. tjenestetilbud og at rettsikkerheten for øvrig 

ivaretas. 

 

Det vil imidlertid være enkelte saker hvor saksbehandler ved THO blir gjort oppmerksom på et 

hjelpebehov som tilsier at det er nødvendig med umiddelbar hjelp. I slike tilfeller vil det ikke være 

tid til å foreta en grundig utredning og å fatte et vedtak om tildeling av tjenester. Kommunen må 

iverksette tjenester først, og igangsette utredning og utforming av vedtak parallelt.  

 

Utreding av behov for tjenester 

THO skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før enkeltvedtak treffes. Dette innebærer at 

det foreligger tilstrekkelig opplysninger til at saken kan vurderes og avgjøres på en faglig forsvarlig 

måte. Pasient- og brukerrettighetsloven gir bruker/pasient rett til å medvirke ved utforming av 

tjenestetilbudet og sier videre at kommunen skal vektlegge bruker/pasients mening i stor grad.  

For å imøtekomme kravene nevnt ovenfor inviterer derfor saksbehandler til en 

kartleggingssamtale med søker. Under denne samtalen innhentes relevante opplysninger om 

søkers hjelpebehov og informasjon om hva bruker opplever som viktig for seg.  Det kan i noen 

tilfeller være nødvendig å innhente opplysninger fra andre instanser, herunder eksempelvis NAV, 

fastlege etc. Hvis det skal innhentes opplysninger fra andre enn søker selv må vedkommende 

samtykke til at disse fritas fra taushetsplikten.  

 

Opplysningene blir i all hovedsak innhentet i form av dialog med søker. Søker vil også få tilbud om 

å fylle ut ulike kartleggingsskjemaer som fungerer som et supplement til opplysninger gitt i dialog. 

Dette med formål om å legge til rette for en kunnskapsbasert og systematisk praksis. I tillegg vil det 

under samtalen bli gitt relevant informasjon om avdelingens tjenestetilbud samt andre gode tilbud 

i kommunen. Rælingen er en flott kommune med utallige muligheter. Kommunen har fantastisk 

natur, idrettsanlegg og idrettslag, svømmehaller, frivillige organisasjoner, interesseorganisasjoner 

og gode kommunale tilbud. Det gis også informasjon om hjelpetilbud som ligger utenfor 

kommunen, slik som eksempelvis familievernkontoret eller akutteamet ved DPS.   

 

Saksbehandlingstid og foreløpig svar  

De fleste søknadene blir ferdig behandlet og fattet vedtak på innen en til tre uker. Når 

saksbehandler ser at behandling av søknad av ulike årsaker vil overskride en måned sendes det så 

snart som mulig ut midlertidig melding e. fvl §11 a. Utsendelse av midlertid melding kan 

eksempelvis være aktuelt hvis søker ikke møter til kartleggingssamtale eller hvis det tar tid å 

innhente nødvendig informasjon fra andre instanser.  
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Tildeling og iverksetting av tjenester 

Etter pasient og brukerrettighetsloven § 2-7 skal det fattes enkeltvedtak ved tildeling, endring eller 

avslag på tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven §§ 3-2 første ledd nr. 6, 6-3 og 3-8 som er 

ment å vare lengere enn to uker.  

Dette gjøres på ukentlige drøfting- og vedtaksmøter. Deltagere er saksbehandlende konsulenter 

ved THO, enhetsledere THO og EHT, avdelingsleder, fagleder samt relevante psykisk 

helsearbeidere fra avdeling psykisk helse og avhengighet. Enhetsleder EHT har vedtaksmyndighet 

og det føres egen møteprotokoll.    

 

Når søkers hjelpebehov er tilstrekkelig kartlagt må kommunen ta stilling til om vedkommende har 

rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester etter pasient- og brukerrettighetsloven §2-1 a. Det 

er søkers hjelpebehov som avgjør om vedkommende har rett til tjenester. Behovet avgjøres ut fra 

medisinske og andre helse- og sosialfaglige vurderinger. Hvis svaret er ja, søker har rett på 

tjenester, må kommune ta stilling hvordan dette behovet skal dekkes. I de fleste tilfeller innebærer 

dette at søker tilbys tjenester fra avdeling psykisk helse og avhengighet. I noen tilfeller kan det 

imidlertid være slik at andre instanser, eksempelvis familievernkontoret etc., kan dekke den 

enkeltes behov bedre, slik at det ikke er nødvendig med helse – og omsorgstjenester.  

Tjenestene skal iverksettes fra det tidspunktet søkers behov tilsier det, altså innenfor forsvarlig tid jf. 

helse og omsorgstjenesteloven §4-1. Hva som regnes som forsvarlig vil bero på et sosialfaglig skjønn. 

Som nevnt innledningsvis vil dette innebære at det i noen tilfeller må ytes hjelp umiddelbart.     

 

TILTAK FOR Å SIKRE GOD KVALITET PÅ TJENESTER I 

AVDELINGEN I PLANPERIODEN 2017-2020 
 

Tiltakene er inndelt i til sammen 6 strategiområder. I tillegg til beskrevne tiltak her, vil det årlig 

utarbeides en kompetanseplan som skal sikre nødvendig fagutvikling. Det utarbeides også årlig 

virksomhetsplan med spesifiserte arbeidsmål som skal sikre tiltakene beskrevet i denne planen, og 

annen ønsket utvikling for kommunen og avdelingen. Det vil føres nøkkeltall i rapporteringer 

underveis i planperioden, eksempler på dette er antall brukere på plan og antall brukere med 

dagaktivitetstilbud.  

 

Brukermedvirkning 

 

 

 

 

 

 

Videreutvikle dialogen med bruker og interesseorganisasjoner for å sikre økt brukermedvirkning 

Videreutvikle og implementere rutine for oppstart av ny bruker og/eller ved endringer i vedtak til 

eksisterende bruker for i sikre gjensidige forventinger og fastsettelse av mål for bruker.  

Innføre avsluttende samtale ved opphør av tjeneste. Bruker kan da komme med egne betraktninger 

knyttet til oppfølgingen og tjenesten vedkommende har mottatt. 

Utvikle plan for behandling/tjeneste som sikrer koordinering av tjenester og oppfølging av bruker. 
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Arbeid og aktivitet 

 

 

 

 

 

 

 

Bolig og booppfølging 

 

 

 

Digitalisering 

 

 

 

 

 

Digitalisering 

 

 

 

 

 

 

Samhandling og ledelse 

 

 

 

 

 

 

 

Øke dagaktivitet for brukergruppene. Integreres mer i tjenestene som individuelle tilpassede tiltak, 

etablere formelt samarbeid med kirkens bymisjon i Lillestrøm, samt at miljøvaktmester i Lognsdalen 

skal jobbe sammen med brukere for å ivareta uteområder 

Tettere samarbeid med frivilligheten og ressurspersoner om å arrangere aktiviteter på dagtid. 

Gjennomføre arbeidsrehabilitering etter modell av Individuell jobbstøtte og/eller Jobbmestrende 

oppfølging i samarbeid med NAV.  

 

Etablering av boliger for mennesker med rusavhengighet i Longsdalen – skilles ut som egen avdeling   

Videreutvikle treningsleilighetene for mennesker med psykiske lidelser i Longsdalen – blir del av nye 

avdeling 

Utrede kommunes behov for ulike botilbud til brukergruppene . Særlig viktig blir det å vurdere om det 

er behov for å etablere institusjonsplasser med lengre tidsperspektiv og høy faglig kompetanse. En del 

av vurderingen vil også være om dette best kan løses i egen kommune, interkommunalt eller ved kjøp 

av plass – eller om det eksisterende tjenester kan videreutvikles 

Øke bruk av instansmøter og oppfølging av tiltak fra arbeidsgruppen for grensesnitt og samhandling. Skal 

legge til rette for raskt og riktig helse- og/eller omsorgstjeneste/bolig. Instansmøter er et viktig verktøy når 

de ordinære tiltakene innenfor et tjenesteområde ikke er tilstrekkelig for brukere man er bekymret for. 

Instansmøter avholdes etter behov, i de komplekse brukersakene hvor vi ser behov for at flere faginstanser 

må jobbe sammen for å sikre nødvendige helse- og/eller omsorgstjenester samt bolig. Dersom alle bidrar 

med litt, er det et godt utgangspunkt for å levere gode tjenester til bruker. 

Utvide antall avdelinger og enheter som deltar i registreringen av BrukerPlan for å sikre bredt grunnlag. 

Evaluering av tjenester og samhandling på system og individnivå skal evalueres med tanke på å forbedre 

tjenester ut til bruker. Evaluere tjenester underveis i forhold til brukermedvirkning, tjeneste og vedtak 

sammen med bruker og pårørende der det er aktuelt 

 Innføre tverrfaglig drøftingsmøte mandager som forberedelse til onsdagens vedtaksmøte etter modell fra 

somatikken. Skal sikre bred vurdering som grunnlag for tildeling av tjenester.  

Lage nye nettsider med tjenestedesign som metode. Selvhjelp skal være en egen fane for det linkes til 

selvhjelpsgrupper, aktuelle apper, enkel og kortfattet informasjon om ulike problemstillinger, lovverk mer 

mer.  

Iverksette mobil omsorg i avdelingen ( IPADS) 

PLO meldinger for tjenesteområdet psykisk helse og avhengighet for hurtigere og bedre samhandling 

med spesialisthelsetjenesten og fastleger.  
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Kompetanse og fagutvikling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utarbeide kompetansestrategi som skal danne grunnlag for en årlig kompetanseplan. Planen skal 

inkludere områder hvor vi skal skaffe ny kompetanse, utvide kunnskaper og skal sikre at vi 

opprettholder og utvikler gode rutiner for å benytte rett fagkompetanse på tvers av brukergruppene i 

avdelingen. 

Aktivt benytte gjensidig hospiteringsordning med Ahus for å sikre kompetanseheving, samt god 

kjennskap til hverandres tjenester. 

Kompetanseheving på flerkulturell brukergruppe. Utvikles rutiner for hvordan vi skal sikre at denne 

brukergruppen blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Det må sikres kunnskap om hvordan psykisk helse, 

rus og ulike lidelser forstås og uttrykkes i ulike kulturelle kontekster. Kunnskap om 

migrasjonsprosesser, identitet og hvordan disse kan utgjøre stressfaktorer som har betydning for 

psykisk helse, samt god kjennskap til bruk av tolketjenester 

Øke kompetanse på og samhandling om brukeres somatiske helse. 

Øke kunnskap om lovverk og dokumentasjon i pasientjournal. Ved økt kunnskap om lovreguleringer 

knyttet til vårt arbeidsfelt, er det lettere å ha en objektiv vurdering av nødvendig og forsvarlig 

helsehjelp. Dette vil kunne gi en økt kvalitet på tjenestene, samt at vi vil kunne endre eller avslutte 

bistand på korrekt tidspunkt. 

Utvikle og implementere rutiner for bruk av tvang for rusmiddelavhengige.  

Voldsrisikovurdering. Alle ansatte skal kjenne til voldsrisikovurdering og håndtering av dette.  

Somatisk helse hos avdelingens brukere for å sikre ivaretagelse av brukere. 
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VEDLEGG   
 

Statistikk for perioden 2012-2016 
 

 

 

 År 2012  År 2013  År 2014  År 2015  År 2016

Lavterskel individ 0 0 22 0 0

Ambulerende psykisk helsetjeneste 22 35 30 52 52

Boveiledningstjenesten 20 25 13 30 33

Rustjenesten 69 54 57 57 57

Psykisk helsetjeneste 40 42 42 55 57
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Totalt antall brukere pr. 31.12
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Detaljer om teamene 

 

Psykisk helsetjeneste 

Psykisk helsetjeneste tilbyr både psykologtjenester og annen helsehjelp fra kompetente fagpersoner 

med videreutdanning i psykisk helsearbeid. Tjenestene som tilbys er kortvarige tilbud, ved behov for 

langvarig oppfølging overføres brukeren gjerne til ambulerende psykisk helsetjeneste eller 

rustjenesten. Videre har tjenesten et utvidet ansvar i forhold til fagstøtte og veiledning både internt i 

egen avdeling og til andre kommunale tjenester innenfor dette fagområdet. Avdelingen 

representeres i kommunens kriseteam gjennom psykisk helsetjeneste. Psykisk helsetjeneste tilbyr 

ikke praktisk bistand og opplæring. Tjenestene som tilbys er: 

 Samtaler som omhandler støtte, behandling, motivasjon, råd, veiledning og 

psykoedukasjon/ lærings- og mestringssamtaler. 

 Stabilisering etter innleggelse i spesialisthelsetjenesten. 

 Kartlegging ved bruk av oppdaterte kartleggingsverktøy, blant annet i forhold til psykisk 

lidelse. 

 KID-kurs (kurs i depresjonsmestring). 

 KIB-kurs (kurs i mestring av belastninger). 

 ICDP (international child development program) – foreldreveiledningskurs. 

 IMR (illness management and recovery) – psykoedukasjon/behandling med fokus på 

tilfriskning og mestring. 

 Råd og veiledning til pårørende. 

 Samarbeidsmøter med relevante samarbeidspartnere rundt brukeren. 

 Koordinator og individuell plan (oppstart eller vedlikehold av plan).  

 SMIL (styrket mestring i livet). 

 Oppfølging av personer utskrevet fra spesialisthelsetjenesten etter selvmordsforsøk eller 

alvorlig villet selvskade i samarbeid med ambulerende psykisk helsetjeneste.  

 

Ambulerende psykisk helsetjeneste 

Ambulerende psykisk helsetjeneste gir helsehjelp og oppfølging til voksne innbyggere med moderate 

til alvorlige psykiske lidelser, med utgangspunkt i den enkeltes behov. Tjenesten består av 

psykiatrikonsulenter med relevant erfaring og videreutdanning. Personer med mer 

langvarige/kroniske, alvorlige psykiske lidelser og ROP-lidelser prioriteres, hvor tjenester til 

sistnevnte gruppe utføres i samarbeid med rustjenesten. Tjenestene som tilbys er: 

 Samtaler som omhandler støtte, behandling, vedlikehold, motivasjon, råd, veiledning, 

psykoedukasjon/lærings- og mestringssamtaler. 

 Kartlegging ved bruk av relevante kartleggingsverktøy, blant annet innenfor ADL-

ferdigheter. 

 Praktisk bistand og opplæring i form av bistand for å klare dagliglivets gjøremål, sosial 

trening, bistand i forhold til personlig økonomi ved å åpne konvolutter, lage enkle budsjetter 

og tilpasse innkjøp til økonomisk handlerom. Dette kan ikke sidestilles med økonomisk 

veiledning fra f.eks. rådgiver ved NAV. 
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 Enkel veiledning om ernæring og matlaging. Veiledningen er basert på kunnskap fra generell 

helseutdanning og kan ikke sidestilles med veiledning fra klinisk ernæringsfysiolog 

 Eksponeringstrening og – terapi. 

 KID-kurs (kurs i depresjonsmestring). 

 KIB-kurs (kurs i mestring av belastninger). 

 IMR (illness management and recovery) – psykoedukasjon/behandling med fokus på 

tilfriskning og mestring. 

 ICDP (international child development program) – foreldreveiledningskurs. 

 Råd og veiledning til pårørende. 

 Samarbeidsmøter med relevante samarbeidspartnere rundt brukeren. 

 Koordinator og individuell plan. 

 Losfunksjon til andre offentlige, private og frivillige tilbud. 

 Spesielt ansvar for oppfølging av personer utskrevet fra spesialisthelsetjenesten etter 

selvmordsforsøk eller alvorlig villet selvskade. Dette utføres ofte i samarbeid med psykisk 

helsetjeneste ved avdelingen. 

 

Rustjenesten 

Rustjenesten har ansvar for oppfølging av innbyggere over 18 år med avhengighet til blant annet 

alkohol, medikamenter, illegale rusmidler og personer som er under legemiddelassistert 

rehabilitering (LAR). Rustjenesten har også hovedansvar for oppfølging av annen avhengighet, slik 

som eksempelvis spilleavhengighet og pengespill. Rustjenesten består av både rus- og ROP-

konsulenter, og samarbeider tett med andre tjenester i avdelingen. Tjenesten samarbeider også med 

forebyggende helsetjenester i kommunen i forhold til forebygging blant ungdom, samt med NAV og 

THO om boligutfordringer.  Tjenestene som tilbys er: 

 Samtaler som omhandler støtte, behandling, vedlikehold, motivasjon, råd, veiledning, 

psykoedukasjon/lærings- og mestringssamtaler. 

 Praktisk bistand og opplæring i form av bistand for å klare dagliglivets utfordringer, Sosial 

trening. Bistand i forhold til personlig økonomi ved å åpne konvolutter, lage enkle budsjetter 

og tilpasse innkjøp til økonomisk handlerom. Dette kan ikke sidestilles med økonomisk 

veiledning fra f.eks. rådgiver ved NAV. 

 Enkel veiledning om ernæring og matlaging. Veiledningen er basert på kunnskap fra generell 

helseutdanning og kan ikke sidestilles med veiledning fra klinisk ernæringsfysiolog 

 Koordinator og individuell plan. 

 IMR (illness management and recovery) – psykoedukasjon/behandling med fokus på 

tilfriskning og mestring. 

 Henvise til avrusning og tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) i spesialisthelsetjenesten.  

 Ettervern etter TSB og andre behandlingsforløp. 

 LAR-oppfølging. 

 Plikt til å vurdere tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10 overfor 

rusmiddelavhengige. Dette innebærer å vurdere tvang etter melding fra pårørende, vurdere 

tilbakeholdelse i institusjon og vurdere tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige 

 Hasjavvenningskurs. 

 Samarbeidsmøter med relevante samarbeidspartnere rundt brukeren. 

 Råd og veiledning til pårørende. 
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 Losfunksjon til andre offentlige, private og frivillige tilbud. 

 Forebygging blant ungdom. 

Detaljer tilknyttet tjenestetilbudet 

 

Forkortelser lovverk 

- Pbrl                       -              Pasient- og brukerrettighetsloven. 

- Hol                        -              Helse- og omsorgstjenesteloven. 

- Sphl                      -              Spesialisthelsetjenesteloven. 

-  

Vedtaksbaserte tjenester 

Tjeneste Tjenestebeskrivelse Lovgrunnlag 

Samtaler 
- Støtte 
- Behandling 
- Vedlikehold 
- Motivasjon 
- Råd og veiledning 
- Psykoedukasjon 

Nødvendig helsehjelp i form av samtaler 
for de med lette til moderate lidelser 
eller står i fare for å utvikle en lidelse. 
Varighet etter individuell vurdering. 

- Pbrl § 2-1 a annet 
ledd 

- Hol § 3-2, nr. 6 (a) 

Koordinator For de med behov for langvarige og 
koordinerte tjenester etter hol., skal 
kommunen tilby koordinator. 

- Hol. § 7-2 

Individuell plan (IP) Kommunen skal utarbeide IP for de med 
behov for langvarige og koordinerte 
tjenester etter hol. 

- Hol. § 7-1 

Praktisk bistand og 
opplæring 

Den som er helt avhengig av praktisk 
bistand eller personlig hjelp for å greie 
dagliglivets gjøremål, har krav på hjelp. 
Bistand, opplæring og veiledning i 
dagliglivets gjøremål og/eller sosial 
trening tilbys etter vedtak for å gjøre 
bruker i stand til å klare dagliglivets 
gjøremål. 

- Pbrl § 2-1 a annet 
ledd 

- Hol § 3-2, nr. 6 (b) 

Henvisning til avrusning og 
TSB 

Henvisning til avrusning og TSB i 
spesialisthelsetjenesten etter behov ut 
fra den enkeltes situasjon med mål om 
rusfrihet. 

- Sphl. § 3-12 

Ettervern ift. Rus Ettervern etter rusbehandling i 
spesialisthelsetjenesten er ofte en del av 
behandlingen, og begynner gjerne noe 
tid før oppholdet avsluttes for en god 
overgang tilbake til dagliglivet. 

- Sphl § 3-12 

LAR-oppfølging Ansvar for store deler av rehabiliteringen 
i LAR: Sikre bolig, råd og veiledning, 
samarbeid med f.eks. NAV og andre 
kommunale tjenester. 
 
 

- Sphl § 3-12 
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Vurdere tvang etter 
melding fra pårørende (rus) 

Kommunen skal etter melding fra 
pårørende om omfattende rusmisbruk 
foreta de nødvendige undersøkelser i 
saken og vurdere om det skal fremmes 
sak etter hol §§ 10-2 eller 10-3. 

- Hol § 10-1 

Tilbakeholdelse i institusjon 
uten eget samtykke (rus) 

Dersom noen utsetter sin fysiske eller 
psykiske helse for fare ved omfattende 
og vedvarende misbruk, og hjelpetiltak 
ikke er tilstrekkelige, kan det vedtas at 
vedkommende uten eget samtykke/på 
bakgrunn av eget samtykke kan tas inn i 
institusjon for undersøkelse og 
tilrettelegging av behandling i inntil 3 
mnd. 

- Hol § 10-2 
- Hol § 10-4 
- Sphl § 2-1 a 

Tilbakeholdelse i institusjon 
uten eget samtykke for 
gravide (rus) 

Det kan vedtas at en gravid rusmisbruker 
uten eget samtykke/på grunnlag av eget 
samtykke skal tas inn på en institusjon. 

- Hol § 10-3 
- Hol § 10-4 
- Sphl § 2-1 a annet 

ledd 

Medisinutlevering Utlevering av medikamenter etter 
forordning fra lege. 

- Hol § 3-2, nr. 6 (b). 

 

Lavterskeltilbud uten vedtak 

Tjeneste Tjenestebeskrivelse Lovgrunnlag 

IMR (illness management 
and recovery) 

Psykoedukativt program over opptil 1 års 
varighet (for hele programmet – man 
kan velge å fokusere på deler av 
programmet) i individuell mestring og 
bedring. Kurs i personlige ferdigheter og 
mestringsstrategier for de med alvorlige 
psykiske lidelser. Programmet kan også 
brukes overfor personer med 
rusmiddelavhengighet. 

Lavterskeltilbud. 
 
Regnes som behandling 
jf. hol.  
§ 3-2, nr. 4. 
 
Egenandel for 
kursmateriell. 

KID-kurs (kurs i mestring av 
depresjon) 

Kognitiv mestring av depresjon er et 
gruppe tilbud til personer som har noen 
utfordringer og har få eller flere 
symptomer på depresjon. 

Lavterskeltilbud. 
Egenandel for 
kursmateriell. 

KIB-kurs (kurs i mestring av 
belastning) 

Kognitiv kurs i mestring av belastninger er 
også et tilbud til personer som ønsker å 
styrke sine ferdigheter i forhold til 
mestringsstrategier for å klare seg bedre 
privat, fysisk, eller på jobben. 
Kurs er bygget på kognitiv læringsteori 
og tar veldig mye utgangspunkt i de 
ressursene som den enkelte personen 
har. 

Lavterskeltilbud. 
Egenandel for 
kursmateriell. 

ICDP (international child 
development program) 

Foreldreveiledningsprogram  Lavterskeltilbud. 
Egenandel for 
kursmateriell. 
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Råd og veiledning til 
pårørende 

Pårørende kan (også uten 
samtykkeerklæring) ta direkte kontakt 
med tjenesten for generell råd og 
veiledning 

Lavterskeltilbud. 

Losfunksjon Lose videre til offentlige og private 
helsetjenester eller lavterskeltilbud, 
frivillige organisasjoner, 
interesseorganisasjoner og andre 
hjelpeinstanser etter behov. 

Lavterskeltilbud. 

SMIL (styrket mestring i 
livet) 

Styrket mestring i livet er et gruppetilbud 
til barn som har en foresatt som sliter 
med psykiske lidelser/plager eller en 
foresatt med rusproblemer. Tilbys i 
samarbeid med enhet for familie og 
helse. 

Lavterskeltilbud. 

Hasjavvenningskurs (HAP-
kurs) 

Kurs i hasjavvenning. Kan tilbys 
individuelt eller i gruppe. 

Lavterskeltilbud. 

Nettverksmøter Åpen dialog i nettverksmøter tar 
utgangspunkt i en måte å tenke, å forstå 
og handle på, hvor respekten og likeverd 
i relasjonen er sentral. Nettverksmøter 
skal styrke samhandlingen og holde 
fokus på brukerens og nettverkets 
ressurser. 

Lavterskeltilbud 

Forebygging for ungdom Rustjenesten samarbeider med 
forebyggende helsetjenester i 
kommunen med blant annet foredrag for 
å redusere rekrutteringen til 
rusmiddelmisbruk. 

Lavterskeltilbud. 

 

 


