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1. Forord 
Forebygging, behandling og oppfølging av personer med psykiske lidelser og rusavhengighet 
forutsetter et tett samarbeid mellom kommunens virksomheter og eksterne aktører. 

Kommunen har det primære ansvar for forebygging, mens behandling må utøves samtidig av 
fastleger, spesialisthelsetjenesten og kommunens helsepersonell. 

Et vellykket behandlingsforløp forutsetter samhandling og tverrfaglig samarbeid med klart definerte 
roller og tillit til hverandres fagkompetanse og bidrag. Dette gjelder både internt i kommunen og i 
samarbeidet med eksterne aktører. 

Kommunens tilbud til innbyggere med problemer knyttet til rus og psykisk helse må i utgangspunktet 
baseres på frivillighet og brukermedvirkning, mens tvungent psykisk helsevern kun kan utøves av 
spesialisthelsetjenesten. 

Kommunen erfarer at enkelte pasienter har behov for et tilbud 24/7/365, noe som er bakgrunn for 
omorganisering av tjenesten høsten 2017. 

Kommunens hovedoppgaver er knyttet til mestring av psykisk lidelse og rusmisbruk, mens 
spesialisert behandling av psykiatriske lidelser og alvorlig rusavhengighet er et klart ansvar for 
spesialisthelsetjenesten. 

2. Bakgrunn for/hensikt med planarbeidet 

2.1 Politisk bestilling eller statlige pålegg/forventninger 
Forvaltnings- og økonomiutvalget vedtak 17.08.2016: 

c) Rus og psykiatrifeltet underlegges en eller flere planer. Tilpassinger i forhold til øvrig planverk 
avklares i 2016. 

Kommunestyrets vedtak i PS 16/89 Budsjett 2017/Handlingsprogram 2017 - 2020 - behandling etter 
offentlig ettersyn: 

Kommunestyret ønsker at innsatsen innenfor fagfeltene rus og psykiatri styrkes. Som en del av dette 
ønskes en gjennomgang av sektorens arbeidsform, organisering og virkemidler. 

Planen er oppdatert etter bestilling fra Helse- og omsorgsutvalgets behandling og vedtak i møte 
24.10.2017, 

2.2 Lovgrunnlag for plandokumentet 

2.2.1 Pasient- og brukerrettighetsloven 
§ 1-1. Formål 

Lovens formål er å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på tjenester av god kvalitet ved å gi 
pasienter og brukere rettigheter overfor helse- og omsorgstjenesten. 

Lovens bestemmelser skal bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient og bruker og helse- og 
omsorgstjenesten, fremme sosial trygghet og ivareta respekten for den enkelte pasients og brukers 
liv, integritet og menneskeverd. 
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2.2.2 Helse- og omsorgstjenesteloven 
Fra 01.01.2017 er det kommet forskriftsendringer angående kommunenes plikt til å sørge for 
øyeblikkelig hjelp døgntilbud: 

§ 1 Kommunens plikt til å sørge for øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KAD/KØH): Kommunen skal sørge 
for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og brukere med behov for 
øyeblikkelig hjelp. 

§ 2 andre ledd: Kommunens plikt etter § 1 gjelder pasienter og brukere med somatisk sykdom og 
sykdom innenfor psykisk helse- og rusområdet. 

1.1.1.1 Forskrift om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter 
I §9 heter det blant annet: Pasient i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling for 
rusmiddelavhengighet er utskrivningsklar når lege eller psykolog ved helseinstitusjon omfattet av 
spesialisthelsetjenesteloven vurderer at det ikke er behov for ytterligere behandling ved døgnopphold 
i helseinstitusjonen. Vurderingen skal være basert på en individuell helsefaglig og psykososial 
vurdering. 

2.2.3 Psykisk helsevernloven 
I § 1-1 a. Virkeområde heter det blant annet: Bestemmelsene i loven her gjelder for undersøkelse og 
behandling i det psykiske helsevernet, samt for forutgående undersøkelse med sikte på etablering av 
tvungent psykisk helsevern. 

Kommunen har i følge denne loven ansvar for forutgående undersøkelser med sikte på etablering av 
tvungent psykisk helsevern. 

3. Kort beskrivelse av planprosessen 
Planprosessen har tatt utgangspunkt i den politiske bestilling, men er i stor grad samkjørt med den 
overordnete plan for helse- og omsorgstjenester i Nannestad kommune. 

Planforslaget er utarbeidet av denne arbeidsgruppen: 

 Virksomhetsleder støttetjenesten: Gunn-Frøydis Holtet (leder) 
 Kommuneoverlege: Tom Sundar (medlem) 
 Kommunepsykolog: Ola Halse Kneppe (medlem) 
 Enhetsleder Rus og psykisk helsetjeneste: Mariette N. Habberstad (medlem) 
 Spesialrådgiver Plan og strategi: Kai Krog Halse (sekretær) 

Planforslaget er drøftet med de involverte enhetsledere innenfor Støttetjenesten. Planforslaget er 
forelagt berørte enheter utenfor Støttetjenesten for innspill, vurderinger og kommentarer. 

Brukerrådet for rus og psykisk helse er orientert under veis i planprosessen. I tillegg er saken 
behandlet i Rådet for funksjonshemmede. 
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4. Føringer og rammer fra overordnede planer 

4.1 Kommuneplanen 
Kommuneplanens samfunnsdel inneholder disse suksessfaktorer som også legges til grunn for 
arbeidet med psykisk helse 

4.1.1 Folkehelse  
a) Folkehelse som premiss i all 

planlegging 
b) Gang- og sykkelveger til alle skoler 
c) Tilgang til tur- og rekreasjonsområder 

d) Aktivt kultur- og foreningsliv 
e) Boområder med god miljøkvalitet 
f) Økt vekt på folkehelsetiltak 
g) Felleskap og sosial tilhørighet 

4.1.2 Oppvekst 
a) Tidlig innsats og forebyggende arbeid 
b) Gode og kvalifiserte rollemodeller 
c) Trygge foresatte med engasjement 

d) Skolene som aktive nærmiljøsentra 
e) Trygge, sosiale fellesskap 
f) Nulltoleranse mot mobbing 

4.1.3 Helse og omsorg 
a) Tidlig innsats 
b) Frigjøre ressurser til opptrening og 

mestring 
c) Tilpasset omsorgstilbud 
d) Trygge boliger 

e) Vennskap og trygghet 
f) Nettverksbygging 
g) Samhandling med frivilligheten 
h) Hverdagsrehabilitering 

4.1.4 Økonomiplanen 
Endringer i ressursbehov samt bruk av statlige midler behandles i det løpende økonomiplanarbeidet. 

4.2 Statlige planer og retningslinjer 
Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) understreker at brukernes og de pårørendes behov 
skal være utgangspunktet for omfang av og innhold i tjenestene. 

Opptrappingsplan vektlegger en helhetlig tilnærming som tar for seg de tre innsatsområdene tidlig 
innsats, behandling og ettervern/oppfølgingstjenester, med følgende fem hovedmål: 

1. Sikre reell brukerinnflytelse gjennom fritt behandlingsvalg, flere brukerstyrte løsninger og 
sterkere medvirkning ved utforming av tjenestetilbudet. 

2. Sikre at personer som står i fare for å utvikle et rusproblem skal fanges opp og hjelpes tidlig. 

3. Alle skal møte et tilgjengelig, variert og helhetlig tjenesteapparat. 

4. Alle skal ha en aktiv og meningsfylt tilværelse. 

5. Utvikle og øke bruken av alternative straffereaksjoner og straffegjennomføringsformer. 

4.2.1 Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk 
Staten vektlegger 5 områder for å fremme en helhetlig rusmiddelpolitikk: 

 Forebygging og tidlig innsats: 
o Å begrense tilgjengeligheten til rusmidler er det mest effektive forebyggende 

virkemidlet. Dette handler om en restriktiv alkoholpolitikk, å bekjempe narkotika 
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gjennom forbud, innsats mot narkotikahandel og organisert kriminalitet samt gjennom 
internasjonalt samarbeid. 

o Omfanget av problemer og skader øker med det totale forbruket. Å begrense 
tilgjengeligheten til rusmidler har positiv effekt både på totalforbruk og på skadeomfang. 

 Samhandling – tjenester som jobber sammen 
o Folkehelsearbeid er samfunnets samlede innsats for å opprettholde, fremme og bedre 

befolkningens helse og fordelingen av helse i befolkningen. I dette kapitlet beskrives 
betydningen av innsats i mange ulike sektorer for å redusere rusrelatert skade. 

 Økt kompetanse og bedre kvalitet 
o Samtidig gjenstår utfordringer som er godt dokumenterte. I kapitlet drøftes tiltak for å 

sikre helhetlige og tilgjengelige tjenester. Disse skal bygge på et sterkt bruker- og 
mestringsperspektiv. Det understrekes at samhandlingsreformens mål skal etterleves 
også på rusfeltet. Det skal legges til rette for å styrke kommunale tjenester, kombinert 
med en tilgjengelig, desentralisert og understøttende spesialisthelsetjeneste. Framtidens 
tjenestetilbud skal være tilgjengelig, kunnskapsbasert, individuelt tilpasset, samordnet og 
kontinuerlig. 

 Hjelp til tungt avhengige – redusere overdosedødsfall 
o Pasientforløp og behandlingsforberedende tiltak Mange personer med rusproblemer har 

tilleggsproblemer og behov for flere tjenester samtidig. Mange vil ha behov for hjelp 
over lang tid, men intensiteten i hjelpebehovet kan variere. Når pasienten blir henvist til 
eller selv oppsøker spesialisthelsetjenesten for hjelp, er det grunn til å anta at 
rusproblemet har utviklet seg over noe tid. Disse pasientene kan ha behov for fastlege, 
psykolog- og sykepleietjeneste. De kan også ha behov for bolig, hjelp til å mestre 
boforholdet, polikliniske og ambulante spesialisthelsetjenester, tidvis innleggelse enten 
på brukerstyrt plass, i distriktspsykiatrisk senter eller i en akuttavdeling. I tillegg kommer 
arbeidsrettede og sosiale tiltak og tiltak fra barneverntjenesten og kriminalomsorgen. 
Studier med livsløpstilnærming tilsier at rusavhengighet bør forstås som en kronisk 
sykdom som krever behandling og oppfølging over lang tid. Med grunnlag i en slik 
forståelse, må tjenestene til rusavhengige i spesialisthelsetjenesten og kommunene være 
organisert på samme 

 Innsats for pårørende og mot passiv drikking. 
o Det anslås å være 50 000 til 150 000 barn i Norge som bor sammen med foreldre med et 

risikofylt alkoholkonsum. Det vil si om lag 4 – 5 prosent av barn og unge under 18 år, 
avhengig av hvilke kriterier man legger til grunn for et risikofylt alkoholkonsum. Norske 
studier av rusavhengige i behandling viser at 11 – 12 prosent lever sammen med barn 
under 18 år. Det er beregnet at 450 000 barn i Norge har én eller to foreldre med 
psykiske lidelser eller som misbruker alkohol. Av disse har om lag 135 000 foreldre med 
alvorlige lidelser. Alvorlighetsgraden har betydning for risikoen for negative 
konsekvenser hos barna. Rundt 70 000 barn (7 prosent) har foreldre med såpass alvorlige 
alkoholproblemer at det sannsynligvis går ut over daglig fungering. Ca. 30 000 barn (3 
prosent) rammes av foreldres alkoholproblemer i alvorlig grad. 

o Pårørende er en viktig ressurs for personer med rusproblemer og for helse- og 
omsorgstjenesten. De pårørende er en viktig del av pasientens nettverk og nærmiljø. I 
enkelte tilfeller kan de også være pasientens representant. De pårørende har 
erfaringskompetanse som behandlere og tjenestene kan dra nytte av i sitt arbeid. 
Samtidig kan pårørende ha behov for veiledning for å mestre sin situasjon og for å kunne 
være til hjelp for pasienten. Noen ganger vil det å være pårørende medføre så store 
belastninger at de selv vil ha behov for oppfølging og behandling. Den enkeltes 
rusproblem får med andre ord store konsekvenser for de pårørende. 
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o Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011 – 2015) legger til grunn at brukere og pårørende 
skal møtes med respekt og omsorg. De skal ha større innflytelse over utformingen av 
tjenestetilbudet i alle deler av helse- og omsorgstjenesten. 

5. Kommunens ansvar og oppgaver knyttet til psykisk helse og rus 

5.1 Ansvar og oppgaver knyttet til barn og unge 
 Forebygging og veiledning 

o Helsestasjon og skolehelsetjeneste 
o Gode barnehager og skoler 
o Samhandling med barnevernet 
o Inkluderende frivillig sektor 

 Lavterskel psykologtilbud 

5.2 Ansvar og oppgaver knyttet til voksne 
Målsettingen med psykisk helsearbeid i kommunene er å bidra til å fremme selvstendighet, 
tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv for mennesker med psykiske lidelser. 

Det skal være en målrettet, faglig fundert og samordnet innsats og fortrinnsvis gi et tilbud i 
brukerens nærmiljø i tråd med LEON-prinsippet (Laveste Effektive Omsorgs Nivå). 

Eksempler på innsatsområder er: 

 Egnet bolig med bistand 

 Arbeid 

 Utdanning og opplæring 

 Mestring - Sosialt fellesskap og meningsfylte aktiviteter: 

o Fysisk aktivitet 

 Faglig innhold og samhandling 

o Distriktspsykiatrisk senter (DPS) 
o Fastlegene 
o Individuell koordinator 
o Krisehåndtering 
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6. Støttetjenestens funksjoner med oppgaver knyttet til psykisk 
helse 

6.1 Konsulent for funksjonshemmede 
Konsulent for funksjonshemmede er saksbehandler for søknader om avlastning, støttekontakt og 
brukerstyrt personlig assistent (BPA), og kan gi informasjon om disse tjenestene. I tillegg kan 
konsulent for funksjonshemmede gi informasjon om Individuell plan (IP). 

6.2 Kompetanse og Arbeidssenter Nannestad (KAN) 
Senteret gir et dagtilbud til voksne mennesker med psykisk utviklingshemming. Vi gir varierte og 
tilpassede aktiviteter ut fra bistands- og funksjonsnivå. Aktiviteter kan være å arbeide på arbeidsstua, 
på vaskeriet, i kantina og/eller ute i vedproduksjonen. Mer utfyllende informasjon finnes på KAN-
flyer.  

Målgruppe: Voksne psykisk utviklingshemmede. Graden av funksjons- og bistandsbehov kan variere. 
Alder 18 - 67 år, men enkelte unntak. 

6.3 Miljøarbeidertjenesten 
Tjenesten bistår i å tilrettelegge miljøbetingelsene rundt tjenestemottaker slik at han/hun kan 
mestre dagliglivets ferdigheter på bakgrunn av egne ressurser. Tjenesten bistår tjenestemottaker i å 
søke andre aktuelle instanser.  

Målgruppe: Personer over 18 år som har vansker med å mestre daglige gjøremål som følge av ulike 
typer funksjonshemming. Tjenesten bistår hovedsakelig mennesker med utviklingshemming. 

6.4 Rus og psykisk helsetjeneste 
Målgruppe: Innbyggere i Nannestad kommune - barn/unge og voksne - med psykiske og/eller 
rusrelaterte lidelser. 

Tjenesten tilbyr: 

 Gruppebaserte tilbud, herunder undervisning knyttet til mestring av angst, depresjon m.v. 
 Dagsenter med aktivitetsgrupper.  
 Individuell oppfølging: 

o Kartleggingssamtale 
o Samtaleoppfølging 
o Pårørendeoppfølging i familier hvor det er lidelser knyttet til psykiske og/eller ruslidelser 

Personer som har behov for koordinerte og langvarige tjenester har rett til å få utarbeidet en 
individuell plan (IP). 
Enhetsleder for tjenesten har ansvar for organisering av kommunens psykososiale kriseteam. 
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7. Hvordan styrke innsatsen til Rus og psykisk helsetjeneste 

7.1 Begrepsavklaring 
Bestillingene fra politisk hold er knyttet til gjennomgang og styrking av innsatsen knyttet til «rus og 
psykiatri». 

I statlige termer vil dette kunne være riktig da statens satsinger omfatter både 
spesialisthelsetjenesten og kommunene. Kommunene har ansvar for innbyggere med psykiske 
lidelser, mens psykiatrisk utredning og behandling er spesialisthelsetjenestens ansvar. 

Psykisk helsevern, tidligere kalt psykiatrien, er betegnelsen på de tilbud som samfunnet gjennom 
spesialisthelsetjenesten gir til personer med mentale lidelser. I visse tilfelle kan det være tvungent 
psykisk helsevern i enten åpen eller lukket avdeling. (Wikipedia) 

Nannestad kommune har ansvar for helsetjenester av god faglig kvalitet og ansvar for samhandling 
internt i kommunen og med eksterne aktører – særlig med spesialisthelsetjenesten 
Distriktspsykiatrisk senter (DPS) og Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP). 

7.2 Oppgaver for Rus og psykisk helsetjeneste 
Helse- og omsorgstjenesteloven angir i sin formålsparagraf disse oppgaver som kommunen skal 
ivareta: 

Forebygging: Tjenesten samhandler med helsesøstre, fastleger, kommuneoverlege, 
kommunepsykolog skoler og barnehager – gjennom tidlig innsats - å hindre at lidelser utvikles til 
alvorlig sykdom. 

Behandling: Tjenesten tilbyr samtaleoppfølging knyttet til ulike typer lidelser. Videre kan tjenesten, 
ved behov, etablere ulike gruppetilbud. Tjenesten mottar regelmessig veiledning og undervisning fra 
kommunepsykologen, blant annet med henblikk på økt behandlingskompetanse. 

Tilrettelegging: Tjenesten samhandler med Miljøarbeidertjenesten for at brukernes rettigheter blir 
ivaretatt samtidig som det vektlegges å tilrettelegge miljøbetingelsene rundt tjenestemottaker slik at 
han/hun ut fra egne ressurser i størst mulig grad kan mestre dagliglivets gjøremål.   

7.3 Øvrige ansvarsoppgaver for kommunen 
I tillegg har kommunen lavterskel tilbud i form av tjenester fra helsestasjonen, familieteamet og 
kommunepsykologen. 

7.4 Økonomi og organisering 
Kommunen har i forbindelse med den statlige satsing på rus og psykiatri fått økt statlig overføring 
(ikke øremerkede) på ca. 1,3 mill. kr i 2016/2017. Det forventes at denne overføring videreføres fram 
mot 2020. 

Midlene er brukt til å styrke miljøarbeidertjenesten med inntil 2 årsverk. Dette forutsettes å gi bedre 
ressursutnyttelse gjennom: 

 Forebygge /redusere behovet for kjøp av institusjonsplasser 
 Ivareta pasienter med rusproblematikk og, eller psykiske lidelser som har behov for oppfølging 

også på kveld og i helger 
 Større fleksibilitet ved fravær 



NANNESTAD KOMMUNE 
Utkast: Temaplan Psykisk helse 

og rus 

 11 

Nannestad kommune kan også omprioritere pengebruk mellom virksomhetene og innenfor 
Støttetjenesten for å imøtekomme kommunestyrets vedtak om å styrke innsatsen knyttet til rus og 
psykiatri. Dette forutsettes behandlet i de ordinære budsjettprosesser. 

7.5 Ivaretakelse av statlig forskriftsendring 
Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til pasienter og 
brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. 

For å ivareta denne forskriftsendringen har kommunen etablert en midlertidig løsning hvor det er 
avsatt 0,5 plasser ved Nannestad sykehjem. (Den nasjonale normen innebærer 1 plass per 30.000 
innbyggere). På sikt legges det opp til en samlokalisering av denne tjenesten ved KØH Ullensaker. 
Basert på dagens innbyggertall i de samarbeidende kommunene Gjerdrum, Hurdal, Nannestad og 
Ullensaker og den statlige norm innebærer det at det samlede behov er ca. 2 plasser. Ved en 
samlokalisering kan den etablerte beredskap knyttet til somatikk utnyttes bedre for denne 
pasientgruppen. 

Det statlige tilskudd til kommunen for å tilby denne tjenesten utgjør per 2017 ca. 190.000,- kr, noe 
som indikerer de statlige forventninger til omfang og kvalitet for denne tjenesten. 

7.6 Gjennomgang av samhandling, organisering og arbeidsformer 

7.6.1 Kommunens organisering og arbeidsformer 
Målsettingen med psykisk helsearbeid i kommunene er å bidra til å fremme selvstendighet, 
tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv for mennesker med psykiske lidelser.  

Det skal være en målrettet, faglig fundert og samordnet innsats og fortrinnsvis gi et tilbud i 
brukerens nærmiljø i tråd med LEON-prinsippet (Laveste Effektive Omsorgs-Nivå). 

Det er gjennomført et arbeid med evaluering av tjenestetilbudet - og med basis i denne – iverksatt 
endringer knyttet til organisering, systematikk i inntak / tildeling og kvalitetssikring av tilbudene: 

 Bruk av kommunepsykolog 
o Faglig vurdering av inntak 
o Veiledning av ansatte 
o Kompetansehevende tiltak 
o Henvisning til spesialisthelsetjenesten 
o Bidra til økt samarbeid med øvrige virksomheter / enheter 
o Pasientundervisning 
o Undervisning av ansatte 

 Revidering av kriterier for inntak av barn og unge 
o Gjennomgang og kvalitetssikring (i samarbeid med kommuneoverlegen og 

kommunepsykologen) av mandat, lovverk, krav og kriterier knyttet til inntak 
 Reorganisering av miljøarbeidertjenesten 

o Tilbud 24/7/365 
 Reorganisering av dagsenter og aktivitetstilbud  

o Bakgrunnen for dette er at tjenesten har over lenge periode sett behov for å 
reorganisere dagsenter og aktivitetstilbudene tilknyttet Rus og psykisk helsetjeneste.  

o Målet for reorganiseringen er at tilbudet skal bli bedre, med blant annet økt 
brukermedvirkning samt et mer variert gruppetilbud enn tidligere.   
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 Fysisk aktivitet og Friskliv 
o Øke tilbudet knyttet til gå-gruppe og frilufts-gruppe også til å inkludere ruspasienter. 
o Økt fokus på et individuelt tilpasset og målrettet aktivitetstilbud. 
o Utvikle Frisklivssentralen til å inkludere brukere med helseplager knyttet til rus og psykisk 

helse. 
 Revidering av kriterier for inntak av mennesker med psykiske og rusrelaterte lidelser 

o Gjennomgang og kvalitetssikring (i samarbeid med kommuneoverlegen og 
kommunepsykologen) av mandat, lovverk, krav og kriterier knyttet til inntak. 

 LEON-prinsippet (Laveste Effektive Omsorgs Nivå) legges til grunn for tildeling og utøvelse av 
tjenester med mål om at tjenesten skal være et lavterskel tilbud med systematisk og effektivt 
pasientforløp. 

7.6.2 Brukermedvirkning 
Staten har utarbeidet føringer for hvordan brukermedvirkning skal forstås og hvordan helsetjenesten 
skal ivareta denne: 
 «De som berøres av en beslutning, eller er brukere av tjenester, får innflytelse på 

beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbud.» (Stortingsmelding nr. 34, 1996–97).  
 «Brukermedvirkning er et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre helse- og 

omsorgstjenestene ved at brukernes erfaring og synspunkter tas i betraktning ved utforming og 
evaluering av helsetjenester.» (Store norske leksikon) 

 
Støttetjenesten har – via strukturelle og organisatoriske grep – implementert i ulike tjenestetilbud: 
Rus- og psykisk helsetjeneste, Miljøarbeidertjenesten, Kompetanse- og arbeidssenteret samt i 
konsulenttjenester for funksjonshemmede. Brukermedvirkning skal ivaretas gjennom sine 
samarbeidsstrukturer og utøver en reell brukermedvirkning. Brukerundersøkelser gjennomføres for å 
innhente synspunkter fra brukerne. 

Rus- og psykisk helsetjeneste vektlegger brukermedvirkning i sin tjenesteutøvelse. Det innebærer at: 

 Det blir gjennomført 2 brukermøter årlig, både for dagsenteret på rus og psykiatri. Tema for disse 
møtene er evaluering av tilbudet og forslag til endringer. 

 Virksomhetsleder og enhetsleder for tjenesten deltar på brukerrådsmøte for psykisk helse og rus 
1 gang pr måned. 

 Dagsentrene driftes i samarbeid med pasientene. 
 Det utarbeides en felles forståelse mellom bruker og tjenesteyter knyttet til brukerens situasjon.  

Det utarbeides, på bakgrunn av denne felles forståelsen, mål og tiltak sammen med pasienten. 
Tiltak og gjennomføring evalueres jevnlig. 

7.6.3 Samhandling mellom relevante aktører 
Det er etablert en kontinuerlig dialog med spesialisthelsetjenesten for å ivareta samarbeid samt 
ansvars- og arbeidsfordeling basert på de ulike aktørenes ansvarsoppgaver: 
 Forebygging: Ivaretakelse av dette ansvaret tilligger kommunen som helhet og forutsettes 

ivaretatt av virksomheter innenfor og utenfor kommunens helsetjeneste. 
 Behandling: Dette ansvarsområdet er delt mellom kommunen, fastlegene og 

spesialisthelsetjenestene (basert på henvisninger fra fastlege og kommunepsykolog)  
 Tilrettelegging: Kommunen, blant annet ved Støttetjenesten skal bidra til at 

brukerne/pasientene – med utgangspunkt i egne ressurser - kan oppleve mestring knyttet til 
dagliglivets ferdigheter. 
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For at denne samhandling skal fungere til beste for pasientene er det etablert slike 
samarbeidsarenaer:  
 Jevnlige samarbeidsmøter forankret i årshjul 
 Strukturerte samarbeidsformer mellom kommunen og fastlegene 

o Bruk av Legenes/Lokalt samarbeidsutvalg (LSU) 
o Bruk av e-meldinger (informasjon og henvisninger) i fagsystemet mellom enheten og 

fastlegene 
o Møter mellom enheten og fastlegene 

 Samarbeidsmøter: Møter mellom fastlege, pasient og representanter for 
hjelpeapparatet 

 Instansmøter: Samarbeidsmøter mellom instanser uten deltakelse av pasient  
 Ansvarsgruppemøter: Utarbeiding og oppfølging av Individuell plan (IP) 

7.7 Styrket kompetanse 
 Tjenesten har behov for psykologkompetanse som fortløpende kan vurdere nye henvendelser og 

bidra med psykiske helsetjenester. 
 Kursing av ansatte knyttet til kartleggingskompetanse og metodeferdigheter. 
 Ansatte i miljøarbeidertjenesten – og kommunens – øvrige hjemmebaserte tjenester – kan ha 

behov for styrket og mer kompetanse knyttet til utøvelse av helse- og omsorgstjenester / bo-
veiledning for hjemmeboende med psykiske lidelser eller rusavhengighet. 

7.8 Endring av behov hos pasientene 
 Ressurskrevende pasienter med sammensatte behov som har trenger oppfølging på kveld og 

natt (turnusordning for miljøterapitjenesten). 
 Tjenesten erfarer at enkelte leietakere i kommunale boliger har behov for såkalte 

«hardbruksboliger» som i større grad samsvarer med brukernes bo- og mestringsevne. 
Kommunen bør derfor legge til rette for et antall boliger med «hardbruksstandard». Kommunens 
samlede behov for kommunalt disponerte boliger - tilpasset ulike brukergrupper - utredes i den 
boligsosiale handlingsplanen. 
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8. Om psykisk helse og psykiske lidelser 

8.1 Hva er psykisk helse 
Verdens Helseorganisasjon (WHO) definerer psykisk helse som ”en tilstand av velvære der individet 
kan realisere sine muligheter, kan håndtere normale stress-situasjoner i livet, kan arbeide på en 
fruktbar og produktiv måte og har mulighet til å bidra overfor andre og i samfunnet.”  

Forekomsten av psykiske lidelser i befolkningen ser ikke ut til å være økende, men registrerte 
psykiske lidelser står for omkring en tredjedel av alle uførepensjoner, med angst og depresjon som 
de viktigste årsakene til arbeidsrelatert uførhet. Det skyldes at angst og depresjon angår svært 
mange mennesker, ofte rammer i ung alder, har en tendens til å være tilbakevendende og gjerne gir 
langvarig sykefravær, ofte med påfølgende arbeidsuførhet.  

I rapporten «Psykologi og samfunn - Det du trenger å vite om forekomst av psykiske lidelser» heter 
det: 

Alt i alt har kvinner litt oftere psykiske lidelser enn menn:  

 De fleste studier har vist høyere forekomst av angstlidelser og depressive lidelser hos kvinner, 
mens rusrelaterte lidelser er dobbelt så vanlig blant menn.  

 Personlighetsforstyrrelser er omtrent like vanlig blant kvinner som menn.  
 Kvinner har oftere personlighetsforstyrrelser av den engstelige typen, for eksempel unnvikende 

eller avhengig, mens menn oftere har schizoid eller antisosial personlighetsforstyrrelse.  
 Noen studier indikerer at schizofreni er like vanlig blant menn som kvinner, mens andre 

konkluderer med overvekt blant menn. 

(Kilde: Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47). 

8.2 Sårbarhetsfaktorer 
Sårbarhet for psykiske lidelser kan være forbundet med en arvelig belastning. Arv har større 
betydning jo mer alvorlig psykisk lidelse det er snakk om. Ved angstlidelser og depresjoner er 
arveligheten moderat. Ved bipolar lidelse og schizofreni er det generelt høyere arvelighet. 

8.3 Miljøets betydning 
Arv og miljø inngår i et gjensidig samspill. Personer med visse arveanlegg har større risiko for å 
utvikle psykiske lidelser dersom de opplever alvorlige belastninger. Omvendt kan sosiale 
miljøfaktorer, for eksempel en trygg og god oppvekst, beskytte oss mot å utvikle lidelser vi er arvelig 
disponert for. 
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8.4 Estimert forekomst i Nannestad 
Nannestad kommune 
kan forvente at en stor 
andel av befolkningen 
til enhver til sliter med 
psykiske vansker av 
ulik alvorlighetsgrad. 
Basert på nasjonale 
undersøkelser, kan 
tabellen til høyre gi en 
indikasjon på 
utbredelsen av ulike 
psykiske lidelser. 

Demens 

I følge 
Folkehelserapporten 
(nettutgaven) - 
Helsetilstanden i 
Norge (2015) blir 
forekomsten av 
demens beskrevet slik: 
Beregninger basert på et stort antall studier i Vest-Europa viser en utbredelse på 6,9 prosent blant 
personer over 59 år. Utbredelsen stiger fra 1,6 prosent i aldersgruppen 60-64 år til 43 prosent i 
gruppen over 89 år. 

Når disse tallene sammenholdes med statistikk for aldersfordeling i Norge, viser de at omtrent 1,5 
prosent av hele befolkningen lider av demens. Nesten hver femte person vil få demens i løpet av livet. 

For Nannestads vedkommende innebærer dette at vi kan påregne av i underkant av 200 av 
kommunens innbyggere har en form for demens. Antallet vil øke når andelen eldre i befolkningen 
øker. 

8.5 Tilrettelegging for god psykisk helse blant barn og unge 
I følge Folkehelseprofil for 2015 heter det om tiltak i kommunen som fremmer den psykiske 
folkehelsen: 

Å føle seg trygg, oppleve tilhørighet og det å trives i oppvekstmiljøet og lokalsamfunnet er 
grunnleggende betingelser for god psykisk helse gjennom hele livsløpet. Kommunens arbeid legger 
premissene for utviklingen av gode lokalsamfunn og kan dermed påvirke barn og unges psykiske 
helse. 

Familie og nære venner er viktige personer for barn og unge i alle aldre. I løpet av oppveksten blir 
personer og relasjoner utenfor familien viktige. Kommunen har virkemidler til å skape gode rammer 
for barn og unge når de utvider sine sosiale omgivelser. 

Lokalsamfunnet, kommunen og fylkeskommunen har betydelig innflytelse over mange arenaer der 
barn og unge ferdes. Det helsefremmende og forebyggende arbeidet vil bli best dersom kommunen 
ser tiltak i et utviklingsperspektiv, og der ulike aktører trekker i samme retning. 

0-3 år: Helsestasjonen og barnehagen er viktige arenaer for det helsefremmende og forebyggende 
arbeidet. I tillegg er mange barn og foreldre en del av uorganiserte nettverk. 

Debutalder
Angstlidelser 25,0 % 3 067 15 % 1 840 11 år

Alkoholmisbruk og 
avhengighet

25,0 % 3 067 15 % 1 840 20år

Depresjon 20,0 % 2 453 10 % 1 227

Personlighets-forstyrrelser 
(Andel av innbyggere 20 år 

og eldre)
10,0 % 904

Spiseforstyrrelser lavt 
estimat (kvinner)

0,9 % 54 17-19 år

Spiseforstyrrelser høyt 
estimat (kvinner)

3,0 % 180 17-19 år

Psykotiske lidelser 3,5 % 429
Schizofreni 1,0 % 123 Før fylte 40 år

Bipolar lidelse 1,6 % 196 17-19 år

Komorbiditet : To lidelser 11,9 % 1 460

Komorbiditet : Tre eller 
flere lidelser

14,9 % 1 828

Demens ved alder 60 år 
(øker med alder

5,4 %

Forekomst i livsløp Årlig forekomst

7

Figur 1 – Kilde: Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 47, nummer 4, 2010, side 342-343
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3-6 år: Barnehagen og uorganiserte arenaer for lek og aktivitet som nabolag og lekeplasser er viktig. 
Mange barn begynner også med organiserte fritidsaktiviteter. 

6-16 år: Barna utvider omgangskretsen sin, og det blir mer vanlig å delta i organiserte 
fritidsaktiviteter. Barn tilbringer mye tid både på skolen og i skolefritidsordningen (SFO). I tillegg 
spiller skolehelsetjenesten og den pedagogisk-psykologiske tjenesten en viktig rolle i det 
forebyggende arbeidet. 

16-19 år: De fleste går i videregående skole. I tillegg utvikler mange et selvstendig forhold til 
organiserte og uorganiserte aktiviteter. Noen unge får også kontakt med arbeidslivet i denne 
perioden. 

Nabolag og fritidsaktiviteter 

Å vokse opp i nabolag og lokalsamfunn preget av fellesskap, sosial samhandling og 
organisasjonsaktivitet fremmer psykisk helse blant barn og unge. Tilhørighet til nabolaget kan være 
særlig viktig for sårbare grupper som kan ha mindre nettverk, slik som flyktninger, innvandrere, 
aleneforeldre og de som står utenfor viktige sosiale arenaer som skole og arbeidsliv. 

Kommunen kan legge til rette for sosiale møteplasser, lekeplasser og «grønne områder» i nærheten 
av der folk bor, og slik bidra til gode nabolag og et godt oppvekstmiljø. Utbedring av boliger og 
boligstrøk kan øke stabiliteten og trivselen i nabolaget, noe som bidrar til å trekke lokalsamfunn i en 
helsefremmende retning. 

Å delta i organiserte fritidsaktiviteter som idrettslag, musikkorps og andre frivillige organisasjoner 
kan ha positiv virkning på barns utvikling og psykiske helse. Aktivitetene gir mulighet for at barn og 
unge kan samhandle med støttende voksne, etablere vennskap med jevnaldrende, gjøre en innsats 
mot felles mål og få mestringsopplevelser. 

Tidlig innsats i barnehage og helsestasjon 

I dag går 97 prosent av 3-5-åringene i barnehage. Barnehagen har gunstig effekt på barns språklige 
og sosiale utvikling. Særlig for barn fra familier med lav sosioøkonomisk status og 
innvandrerbakgrunn har barnehagen stor betydning. Barnehagen kan derfor være en viktig arena for 
å utjevne sosiale helseforskjeller. Kvaliteten i barnehagen er vesentlig, og følgende er viktig for 
kvaliteten: 

 Relasjonen mellom voksen og barn 
 Innholdet i det pedagogiske tilbudet 
 Utdanningsnivået blant personalet 
 Antall barn per voksen 
 Stabilitet i personalet 

Barnehager og helsestasjoner kan fange opp og hjelpe barn som viser tegn til ulike psykiske plager, 
språk- eller atferdsproblemer. Å sette inn hjelpetiltak tidlig gir bedre mulighet for å unngå senere 
psykiske vansker og uheldig utvikling. Barnehager og helsestasjoner er også viktige for å veilede 
foreldre og eventuelt henvise familien videre. 

Barselgrupper kan gi nybakte mødre et nettverk som har betydning for både henne selv og barnet i en 
viktig livsfase. 

Helsemyndighetene anbefaler at kommunene samordner tjenester som er rettet mot barn og unge. 
Modellen «Familiens hus» er én måte å organisere en helhetlig familietjeneste på. Tjenester som ofte 
inngår i «Familiens hus» er skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, barnevernstjenesten og den 
pedagogisk-psykologiske tjenesten. 
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8.6 Samhandlingsblomst for Støttetjenesten 
Samhandlingsblomstene viser hvilke andre tjenester den enkelte tjeneste innenfor Støttetjenesten 
har behov for å samhandle med for yte best mulig forebyggende og behandlende tilretteleggende 
tjenester for sine brukergrupper. 

 

Brukernes 
behov: 

Samhandling 
Medvirkning

Kommune-
overlegen:

Forsvarlighet, 
myndighet

Kommune-
psykologen:
Veiledning, 

kurs

Barnevernet:
Dialog om 
«barnets 
beste»

Virksomhet 
Helse:

Hjemme- 
tjenester

Helsest. / 
Fam.-team:

Tidlig innsats

Teknisk:
Tilpasset bolig

NAV:
Arbeid og 

stønad

Fastlegene:
Diagnose og 
behandling

Spes.helse-
tjenesten:

Diagnose og 
behandling

Fylkeslegen:
Tilsyn

Helse-
direktoratet:
Rundskriv og 

veiledere

Pårørende:
Dialog og 

medvirkning
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9. Psykisk helse i Nannestad 

9.1 Ungdata for Nannestad 
Elever ved Nannestad ungdomsskole og Nannestad videregående skole ble våren stilt spørsmål som 
indikerer hvordan oppvekstmiljøet er i Nannestad. I denne planen er det gjort et utdag av svarene 
med relevans for psykisk helse. 

9.1.1 Venner og foreldre 
Gode relasjoner til venner og 
foreldre bidrar til god psykisk helse 
og antas å være særlig viktig for 
ungdom som etablerer sitt 
selvbilde. 

De fleste ungdommene i 
undersøkelsen rapporterer at de 
har en fortrolig venn og scorer 
relativt likt landsgjennomsnittet. 

Det er heller ikke store avvik 
mellom ungdom i Nannestad og 
resten av landet når det gjelder om 
de er fornøyd med sine venner. 

Ungdom i Nannestad oppgir å være marginalt mer fornøyd med sine foreldre en snittet for landet. 

9.1.2 Lokalmiljøet 
Elevene på ungdomstrinnet oppgir 
å være noe mindre fornøyd med 
lokalmiljøet enn tilfellet er i landet 
for øvrig. Dette kan skyldes 
avstandsulemper som innebærer at 
de i stor grad er avhengig av skyss 
for å komme til attraktive steder. 

Vurderingen av tilbudet av 
idrettsanlegg er svært lik mellom 
ungdom i Nannestad og resten av 
landet. 

Når det gjelder kulturtilbudet er 
ungdom i Nannestad markant mindre fornøyd enn ungdom ellers i landet. Dette kan bero på et 
mindre samlet tilbud, eksempelvis kino, enn tilfellet er for annen ungdom. Avstandsulempene kan 
også bevirke at tilbudet ikke er like tilgjengelig. 
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9.1.3 Skole og framtid 
Ungdommen i Nannestad trives like 
godt på skolen som ungdom eller i 
landet. Dette gir et godt grunnlag 
for den psykiske folkehelsen i 
kommunen. 

Troen på at de vil ta høyere 
utdanning er imidlertid noe lavere 
enn i landet for øvrig. 

Ungdom i Nannestad har også en 
marginalt lavere tro på at det vil ta 
fagbrev enn tilfellet er i landet for 
øvrig. 

9.1.4 Fritid 
Ungdom i Nannestad oppgir å 
ha en marginalt lavere 
deltakelse i fritidsorganisasjoner 
enn tilfellet er i landet for øvrig. 
Dette kan skyldes det samlede 
tilbud ut over idrettslag, men 
også avstandsulemper. 
Ungdom i Nannestad er markant 
mindre ute på kvelden enn 
øvrige ungdommer i landet. 
Igjen kan avstandsulempene 
spille inn. 
Det er mulig at dette også er en 
årsak til at ungdom i Nannestad bruker noe mer tid foran skjermen enn øvrig ungdom. 

9.1.5 Helse og trivsel 
Ungdom i Nannestad oppgir i 
noe mindre gra å trene ukentlig 
enn øvrig ungdom, dette gjelder 
særlig for elevene på 
ungdomsskolen. 
Det er også en høyere andel av 
ungdommene i Nannestad som 
er plaget av ensomhet enn 
tilfellet er blant de øvrige 
respondentene i årets 
undersøkelse. 
Ungdom i Nannestad oppgir 
også i større grad å bli mobber 
enn de øvrige respondenter i 
landet. Dette gir grunn til bekymring, da mobbing er en sterkt medvirkende årsak til utenforskap 
samt dårligere psykisk og fysisk helse senere i livet. 
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9.2 Data fra Folkehelseinstituttet 

9.2.1 Midler mot psykiske lidelser 
Den totale bruken av legemidler knyttet til 
psykiske lidelser i Norge er økt med 3,1% i 
perioden fra 2010-2012 til 2014-2016. 

6,9% av befolkningen 0-74 bruker legemidler 
mot slike lidelser. 

Legemiddelbruken ligger lavere i Akershus enn i 
landet som helhet. 

På Øvre Romerike er det Nes som utpeker seg 
med en legemiddelbruk som ligger 14% over 
landsgjennomsnittet, mens Gjerdrum ligger 3% 
under. 

Nannestad ligger 8% over landsgjennomsnittet. 

Legemiddelbruken knyttet til psykiske lidelser 
på Øvre Romerike ligger jevnt over på et høyere 
nivå en lands- og fylkesgjennomsnittet. 

9.2.2 Smertestillende midler 
Den totale bruken av smertestillende legemidler 
i Norge er økt med 0,4% i perioden fra 2010-
2012 til 2014-2016. 

22% av befolkningen 0-74 bruker legemidler 
mot slike lidelser. 

Legemiddelbruken ligger lavere i Akershus enn i 
landet som helhet. 

På Øvre Romerike er det Eidsvoll som utpeker 
seg med en legemiddelbruk som ligger 15% over 
landsgjennomsnittet, mens Gjerdrum ligger 5% 
under. 

Legemiddelbruken på Øvre Romerike knyttet til 
smertelidelser ligger jevnt over på et høyere 
nivå en lands- og fylkesgjennomsnittet. 

Nannestad ligger her 11% over landet som 
helhet. 
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9.2.3 ADHD 
Den totale bruken av legemidler knyttet til 
ADHD i Norge er økt med 20,9% i perioden fra 
2010-2012 til 2014-2016. 

0,8% av befolkningen 0-74 år bruker legemidler 
mot slike lidelser. Andelen er høyere i de yngre 
aldersklasser. 

Legemiddelbruken ligger markant lavere i 
Akershus enn i landet som helhet. 

På Øvre Romerike er det Eidsvoll som utpeker 
seg med en legemiddelbruk som ligger 19% over 
landsgjennomsnittet, mens Ullensaker ligger 
31% under. 

Nannestad ligger 3% høyere enn landet. 

Legemiddelbruken av ADHD-midler på Øvre 
Romerike ligger jevnt over lavere enn landet, 
men varierer sterkt mellom kommunene. 
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10. Pasienter med psykiske lidelser i Nannestad 
Antallet pasienter som behandles av Rus og psykisk helsetjeneste varierer, men tjenesten har drøyt 
100 pasienter i oppfølging, hvorav ca. 10 % har alvorlige psykiske og/eller rusrelaterte lidelser. Ca. 
10% får legemiddelassistert rehabilitering. 

Innbyggere 0-17 år 
Pasienter hos 
fastlege:  Blant ØRU-
kommunene har 
Nannestad den laveste 
andel barn og unge i 
alderen 0-17 år som 
behandles av fastlege 
for psykiske lidelser 
med 60 pasienter pr 
1000 innbyggere. 

Denne forekomsten 
utgjør per 2014 96% av 
landsgjennomsnittet. 

Denne indikatoren gir 
grunnlag for å anta at forekomsten av psykiske lidelser er tilnærmet lik situasjonen i landet for øvrig. 

Pasienter i spesialist-helsetjenesten: 
Når vi ser på forekomsten av pasienter i alderen 0-17 år som behandles av spesialist-helsetjenesten 
finner vi at Nannestad 
sammen med Nes 
ligger høyest blant 
ØRU-kommunene med 
52 pasienter per 1000 
innbyggere i 
aldersgruppen.  

Også når vi 
sammenligner med 
landet for øvrig, har 
barn og unge i 
Nannestad en 7% 
høyere andel 
innbyggere som er 
pasienter i 
spesialisthelsetjeneste
n. Dette kan indikere at Nannestad har en noe større forekomst av mer alvorlige psykiske lidelser 
blant barn og unge (148 pasienter i 2014). 
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Innbyggere 18 år og eldre 

Pasienter hos 
fastlege:  Blant ØRU-
kommunene ligger 
Nannestad lavest når 
det gjelder andel 
innbyggere i alderen 
18 år og eldre som 
behandles av fastlege 
for psykiske lidelser 
med 173 pasienter pr 
1000 innbyggere. 

Denne forekomsten 
utgjør per 2014 98% av 
landsgjennomsnittet. 

Denne indikatoren gir 
grunnlag for å anta at forekomsten av psykiske lidelser er tilnærmet lik situasjonen i landet for øvrig. 

Pasienter i spesialist-helsetjenesten: 
Nannestad hadde (per 2014) 195 pasienter i psykisk helsevern. Dette er hverken høyt eller lavt når 
man sammenligner 
med de øvrige 
kommunene på Øvre 
Romerike. 

Når vi sammenligner 
med landet for øvrig 
ligger Nannestad på 
66% av 
landsgjennomsnittet 
når det gjelder bruk av 
slike 
spesialisthelsetjeneste
r. Dette indikerer 
enten en relativt lav 
forekomst av tyngre 
psykiske lidelser eller at pasientene i større grad får sitt tilbud i kommunen. 
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11. Forebygging av psykiske lidelser og rusmiddelbruk 
For å etablere en  forebyggingskultur, må kommunen se utover helsevesenet og bygge en 
samhandlingskultur. I det forebyggende psykiske helsearbeidet kan tiltak knyttet til 
samfunnsøkonomi, arbeidsliv, boforhold, skoler, barnehager, familieliv og livsstil være vel så 
virkningsfulle som tiltak i helsevesenet. I Folkehelseinstituttets rapport «Bedre føre var…» vektlegges 
slike samfunnsmessige forhold og offentlige tiltak som kommunen i stor grad kan påvirke: 

1. Høy sysselsetting. Arbeidsledighet er en sterk risikofaktor for psykiske problemer. Mot dette er 
konjunkturpolitikken og arbeidsmarkedspolitikken de viktigste grepene, samt tiltak som kan redusere 
sykefravær og uføretrygding. 

2. Helsefremmende skoler. En helsefremmende skole er kjennetegnet ved et miljø hvor elevene ikke 
blir mobbet, hvor de er del av et fellesskap med jevnaldrende og hvor de opplever å mestre 
skolearbeidet. Mobbing er en sterk risikofaktor for psykiske problemer hos barn og unge. Flere 
programmer mot mobbing og atferdsproblemer har god effekt og anbefales gjennomført 
fortløpende i alle grunnskoler i Norge. 

3. Høykvalitetsbarnehager. Småbarns psykiske helse formes av den daglige omgang de har med 
andre mennesker. Barnehager av høy kvalitet har en rekke psykisk helsefremmende effekter for de 
fleste barn. Alle førskolebarn bør ha tilbud om en lett tilgjengelig, økonomisk overkommelig 
barnehage av høy kvalitet. 

4. Forebyggende tiltak på eldresentre. Eldresentrene bør videreutvikles på en slik måte at de 
fremmer psykisk helse og forebygger ensomhet, fysisk inaktivitet og depresjon. Psykisk 
helsefremmende og forebyggende tiltak blant eldre er et forskningssvakt område av stor 
samfunnsmessig betydning. 

5. Hjemmebesøk til førskolebarn. Mishandling av barn er en sterk risikofaktor for senere psykiske 
problemer. Hjemmebesøksprogrammer for å identifisere barn som blir mishandlet og redusering av 
dette problemet bør iverksettes i kommunene. 

6. Styrking av foreldreferdigheter. Mangelfulle foreldreferdigheter og særlig utfordrende 
foreldreoppgaver er risikofaktorer for senere psykiske problemer hos barnet. Programmer som 
styrker foreldreferdigheter bør tilbys alle familier med førskolebarn. Særlig viktig er det å 
gjennomføre programmer for å identifisere og hjelpe familier som utsettes for mange belastninger 
og familier der det er barn med funksjonshemminger eller begynnende symptomutvikling. 

7. Arbeid med bistand. Arbeidsledighet er en sterk risikofaktor for psykiske problemer. Det er også 
en risikofaktor for unødige negative konsekvenser av å leve med en psykisk lidelse. På individnivå har 
programmer som ”Arbeid med bistand” vist god effekt. Slike programmer bør være tilgjengelige i alle 
kommuner. 

8. Grupper, kurs og programmer for mestring av angst og depresjon. Støttegrupper, 
selvhjelpsgrupper og pedagogiske (psykoedukative) programmer (f.eks. kurs i mestring av depresjon 
og internettbaserte programmer) kan både forebygge og redusere symptomer på depresjon. Slike 
grupper og programmer bør være tilgjengelige i alle kommuner. Skoleprogrammer og 
bedriftsprogrammer mot angst og depresjon bør videreutvikles og testes med utgangspunkt i de 
mest vellykkete nordiske programmene og gjøres tilgjengelige for skoler og arbeidsplasser. 

9. Programmer for forebygging av søvnproblemer. Søvnproblemer er kanskje landets mest utbredte 
og undervurderte folkehelseproblem og er også debutproblem ved de fleste psykiske lidelser. 
Søvnrestriksjon, stimuluskontroll, avslappingsteknikker og søvnhygiene har vist seg å være svært 
effektive teknikker ved behandling av søvnproblemer. 
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12. Om selvskading og selvmord 

12.1 Om forekomst av selvmord 
Basert på nasjonale tall fra Folkehelseinstituttet er forekomsten av selvmord slik det framgår av 
tabellene under. Det foreligger, av personvernhensyn, ikke data for aldersgruppen 0-14 år. For 
aldersgruppen 15-24 år foreligger det ikke tall for de årene hvor det har vært så små forekomster at 
tallene er anonymisert. 

Selvmord forekommer 
dobbelt så ofte blant 
menn som blant 
kvinner. Det er i 
aldersgruppen 45-74 
år at forekomsten er 
høyest. 

Basert på de nasjonale 
tall vil Nannestad 
kunne oppleve 1-2 
selvmord hvert år. Det 
er størst sannsynlighet 
for at det vil være en 
mann i alderen 45-74 
år. 

Folkehelseinstituttet 
beskriver utviklingen 
slik: «Fra slutten av 1960-årene til slutten av 1980-årene ble selvmordsraten fordoblet hos både menn 
og kvinner, til 24 per 
100 000 hos menn og 
9 per 100 000 hos 
kvinner. Blant unge 
under 30 år var det en 
3-4 dobling i registrert 
forekomst. 

I perioden 1991-2005 
falt så forekomsten av 
selvmord blant menn 
jevnt, for deretter å 
flate ut. Forekomsten 
av selvmord blant 
kvinner har vært 
konstant de siste 20 
årene.   

I 2015 var det 400 
selvmord blant menn og 190 blant kvinner, det tilsvarer 15 selvmord per 100 000 menn og 7 per 100 
000 kvinner (ikke-standardiserte tall).» 
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12.2 Kommunens innsats ved selvmord 
Nannestad kommune har, i samsvar med gjeldende prosedyrer, et slikt apparat for forebygging av 
selvmord og oppfølging for rammede familier: 

12.2.1 Forebygging: 
 Frisklivs- og folkehelsearbeid / sosialt nettverk (kommunens tjenesteapparat) 

 God oppfølging hos fastlegene 

 Oppfølging av psykolog for kvinner med symptomer på depresjon i svangerskap og etter fødsel 

 Innsats fra Familieteamet for familier i risikosoner 

 Samhandling med spesialisthelsetjenesten ved indikasjon på selvmordsfare 

 Rus og psykisk helsetjeneste kartlegger risikofaktorer og utarbeider eventuelt kriseplaner  

 Kontinuerlig skolehelsetjeneste inkludert tilbud om rus- og psykisk helsetjenester ved skolene 

 Lavterskel behandlingstilbud hos psykolog for unge (11-18 år) 

12.2.2 Ved selvmord (akuttfasen): 
 Tilbud om innsats fra Psykososialt kriseteam med medlemmer fra Rus og psykisk helse, 

Helsestasjonen, PPT/skole, Barnevernet, Nav, Kirken, Politiet 

 Tilbud om ordinært tjenestetilbud fra fastlege og kommunehelsetjenesten 

 Bistand fra spesialisthelsetjenesten ved behov, bla. Sorgstøttetjenesten ved Ahus 

 Kommunen vurderer eventuelt behov for arenaer for samling av berørte for å bearbeide 
hendelsen (samling i gymsal, åpen kirke o.a.) 

12.2.3 Etter selvmord: 
 Oppfølging og behandling til etterlatte ved kommunens helsetjenester, inkludert fastleger og 

psykolog med kommunal avtale. 

 Ved utforming av behandlingstilbud, etableres disse i nær dialog med pasientene og kommunen 
samarbeider med de pasientorganisasjoner som har aktive lokallag i kommunen. 
Pasientorganisasjoner kan ofte gi god, erfaringsbasert, hjelp basert på «likepersonsarbeid». 

 Innsats fra kriseteamet, og eventuelt spesialisthelsetjenesten, rettet mot etterlatte i familie og 
sosialt nettverk for å forebygge «smitteeffekt». 
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13. Kommunens ansvar for personer med psykiske lidelser eller 
rusproblemer 

13.1 Helse- og omsorgstjenesteloven: 

13.1.1 § 3-1. Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester 
Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og 
omsorgstjenester. 

Kommunens ansvar omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med somatisk eller 
psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt 
funksjonsevne. 

Kommunens ansvar etter første ledd innebærer plikt til å planlegge, gjennomføre, evaluere og 
korrigere virksomheten, slik at tjenestenes omfang og innhold er i samsvar med krav fastsatt i lov 
eller forskrift. Kongen kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om pliktens innhold. 

Kommunens helse- og omsorgstjeneste omfatter offentlig organiserte helse- og omsorgstjenester 
som ikke hører under stat eller fylkeskommune. 

Tjenester som nevnt i første ledd, kan ytes av kommunen selv eller ved at kommunen inngår avtale 
med andre offentlige eller private tjenesteytere. Avtalene kan ikke overdras. 

13.1.2 Konsekvenser for egen drift 
Pasienter med psykiske og rusrelaterte lidelser har i mindre grad fått oppmerksomhet fra 
helsevesenet på nasjonalt og kommunalt nivå. Dette er nå under endring ved at denne type lidelser 
likestilles med somatiske lidelser og derved får likeverdige pasientrettigheter. For kommunens del 
innebærer dette at disse innbyggerne har rett til helsetjenester av samme kvalitet som øvrige 
innbyggere knyttet til sin problematikk. 

Tjenestene må derfor ytes i samsvar med helselovgivning, kunnskapsbasert praksis og nasjonale 
retningslinjer. (Eks.: Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer 
med samtidige ruslidelser og psykisk lidelse – ROP-lidelser)  

13.1.3 Behov for samhandling mellom virksomheter og eksterne aktører 
For å lykkes i arbeidet med disse pasientgruppene har Støttetjenesten behov for god samhandling 
med relevante aktører i samsvar med prinsippene knyttet til samhandlingsreformen og LEON-
prinsippet. Dette innebærer at pasientene først og fremst skal få sitt tilbud i kommunen, men i 
samarbeid med spesialisthelsetjenesten når pasientens tilstand krever dette. 

13.1.4 Ettervern og oppfølging 
Ettervern og oppfølging utgjør hovedinnsatsen til Støttetjenesten, ved Miljøtjenesten. Målgruppen 
er, uavhengig av diagnoser, mennesker med rusrelaterte og/eller psykiske lidelser. Tjenesten ble 
omorganisert per 01.09.2017 for å ivareta kommunens ansvar for døgnbemannede tjenester i 
samsvar med de nye statlige føringer og bevilgninger. Miljøtjenesten utgjør et supplement til 
kommunens øvrige tjenestetilbud. 
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13.1.5 Tilrettelagt bo- og tjenestetilbud 
Det mest presserende behov er knyttet til boliger for brukere, som følge av alvorlige psykiske eller 
rusrelaterte lidelser, har lav bo-evne og stort behov for bo-veiledning og andre kommunale tjenester. 
Dette forhold ivaretas kommunens boligsosiale plan.  

Når det gjelder behovet hos brukergrupper med mindre alvorlige lidelser, vil disse – innenfor 
rammen av det totale tilbud av kommunalt disponerte boliger – få vurdert sitt behov på linje med 
andre søkere - etter individuell søknadsbehandling. Dette gjelder brukere som ikke har behov for 
omfattende bistand fra kommunen for å kunne bo i egen bolig. Dersom kommunen skal ta et økt 
ansvar for disse brukergruppene, innebærer det behov for et større antall kommunale boliger totalt. 

13.1.6 Tilbud om arbeid og aktivitet 
Arbeid og aktivitet er viktige element for mestring av eget liv – og egen helse. En god oppfølging av 
personer med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk bør derfor inneholde et klart fokus på 
utvidelse av mestringsrommet ved tiltak knyttet til en form for deltakelse i arbeidslivet. Ivaretakelse 
av dette må skje gjennom dialog med Nav som sitter på virkemiddelapparatet knyttet til ordinært og 
varig tilrettelagt arbeid. 

13.1.7 Ivaretakelse av familier og pårørende 
Familier og pårørende får tilbud om bistand fra kommunens ordinære tjenestetilbud knyttet til 
støtte, råd og veiledning. Dersom det er barn i familien, tilsier prinsippet om «barnets beste» at 
kommunen må vurdere behov for innsats fra kommunens samlede hjelpeapparat. I enkelte tilfeller 
er det i akutte situasjoner tillegg behov for hjelp og bistand fra politi og spesialisthelsetjeneste. 
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14. Behandling og oppfølging av psykiske lidelser 

14.1 Behandling og oppfølging av lettere og moderate psykiske lidelser 

14.1.1 Kommunens ansvar 
Helse- og omsorgstjenesteloven angir i sin formålsparagraf disse oppgaver som kommunen skal 
ivareta: 

1. Forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt 
funksjonsevne 

2. Fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og 
forebygge sosiale problemer  

3. Sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og meningsfylt 
tilværelse i fellesskap med andre,  

4. Sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud 
5. Sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker, samt sikre at 

tilbudet er tilpasset den enkeltes behov 
6. Sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet og 

bidra til at ressursene utnyttes best mulig 

Videre heter det i §3-2 at kommunen har ansvar for utredning, diagnostisering og behandling, 
herunder fastlegeordningen. 

Ansvar for utskrivningsklare pasienter er hjemlet i Forskrift om kommunal betaling for 
utskrivningsklare pasienter: 

§ 8 Varsling til kommunen om innlagt pasient: Viser vurderingen etter § 7 at pasienten kan ha behov 
for hjelp fra den kommunale helse- og omsorgstjenesten etter utskrivning, skal helseinstitusjon 
omfattet av spesialisthelsetjenesteloven varsle kommunen om dette innen 24 timer etter 
innleggelsen. Forventer helseinstitusjonen at pasienten vil stå uten egnet bolig etter utskrivningen 
skal varselet opplyse om dette. Dersom vurderingen tilsier at pasienten ikke har behov for hjelp etter 
utskrivning, men dette endrer seg i løpet av døgnoppholdet i helseinstitusjonen, skal fristen løpe fra 
det tidspunktet det blir klart at et slikt behov foreligger. 

Til § 9 Vilkår for at en pasient er utskrivningsklar: I første ledd første setning fremgår det at en 
pasient er utskrivningsklar når lege på sykehus vurderer at det ikke er behov for ytterligere 
behandling i spesialisthelsetjenesten…. Det er lege på sykehus som skal fatte avgjørelsen om 
pasienten er utskrivningsklar. 

Til § 10 Varsel til kommunen om utskrivningsklar pasient: Det følger av første ledd første setning at 
sykehuset straks skal varsle kommunen når pasient er definert som utskrivningsklar…. 

14.1.2 Kommuneoverlegens ansvar 
Kommuneoverlegen er kommunens medisinskfaglige rådgiver og har myndighetsoppgaver innenfor 
psykisk helsevern. 

Kommuneoverlegen har det overordnete ansvar for å ha oversikt over helsetilstanden i kommunen 
og etterse at kommunens innsats er faglig forsvarlig. 

Videre skal kommuneoverlegen delta i vurderinger knyttet til etablering og oppheving av vedtak om 
tvunget psykisk helsevern. 
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14.1.3 Kommunepsykologens ansvar 
 Kartlegging/Forebygging: Kommunepsykologen skal, i samarbeid, med helsestasjonen og 

skolene avdekke tegn på skjevutvikling og yte tidlig innsats, samt gi faglige råd til kommunen. 
 Veiledning/fagdager: På system og individnivå til fagpersonell og virksomheter/enheter. 
 Diagnose/Utredning: Utredning og diagnostisering ved behov. 
 Behandling: Kortvarig behandlingstilbud ved samtaleterapi for barn og unge 11-18 år, foreldre og 

gravide.  
 Henvisning til spesialisthelsetjenesten: Videre henvisning der dette vurderes som 

hensiktsmessig. 
 Samhandling: Kommunepsykologen bruker sitt faglige nettverk til å styrke samhandlingen 

mellom tjenestene. 

14.1.4 Fastlegenes ansvar (jfr. Fastlegeforskriften) 
 Diagnose 
 Behandling/medisinering 
 Henvisning til spesialisthelsetjenesten 

§ 10. Fastlegens listeansvar: Fastlegens listeansvar dekker alle allmennlegeoppgaver innen somatikk, 
psykisk helse og rus for innbyggerne på listen dersom ikke annet er presisert i lov eller forskrift. 

§ 19. Medisinskfaglig koordinering og samarbeid: Fastlegen skal ivareta en medisinskfaglig 
koordineringsrolle og samarbeide med andre relevante tjenesteytere om egne listeinnbyggere. 

Dersom en innbygger på listen har behov for langvarige og koordinerte tjenester, plikter fastlegen å 
informere om, og medvirke til utarbeidelse av, individuell plan og koordinator i kommunen, jf. 
forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. 

§ 23. Hjemmebesøk: Fastlegen skal gi tilbud om hjemmebesøk til egne listeinnbyggere: 

a) som på grunn av sin helsetilstand eller funksjonsevne ikke er i stand til å møte til konsultasjon på 
legekontoret eller  

b) når dette anses nødvendig for å sikre pasienten forsvarlig helsehjelp.  

Fastlegen skal ut fra en medisinsk vurdering prioritere når hjemmebesøk skal foretas. I denne 
vurderingen kan legen ta hensyn til reiseavstand til pasienten, og om egen sikkerhet er tilstrekkelig 
ivaretatt 

14.1.5 Spesialisthelsetjenestens ansvar 
 Diagnose 
 Veiledning 
 Behandling 

I spesialisthelsetjenesteloven heter det blant annet: 

§ 2-1 e. Samhandling og samarbeid: Det regionale helseforetakets ansvar etter § 2-1 a første ledd 
innebærer også en plikt til å legge til rette for nødvendig samarbeid mellom ulike helseforetak innad i 
det regionale helseforetaket, med andre regionale helseforetak, fylkeskommuner, kommuner eller 
andre tjenesteytere om å tilby tjenester omfattet av loven. 

De regionale helseforetakene skal sørge for at det inngås samarbeidsavtaler som nevnt i helse- og 
omsorgstjenesteloven § 6-1. Det regionale helseforetaket kan beslutte at ett eller flere av 
helseforetakene det eier, skal inngå og være part i slike avtaler. 
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§ 2-5. Individuell plan: Helseforetaket skal utarbeide en individuell plan for pasienter med behov for 
langvarige og koordinerte tilbud. Helseforetaket skal samarbeide med andre tjenesteytere om 
planen for å bidra til et helhetlig tilbud for pasientene. 

Dersom en pasient har behov for tjenester både etter loven her og etter helse- og 
omsorgstjenesteloven, skal kommunen sørge for at arbeidet med planen settes i gang og 
koordineres. Helseforetaket skal så snart som mulig varsle kommunen når det ser at det er behov for 
en individuell plan som omfatter tjenester både fra spesialisthelsetjenesten og kommunen, og skal i 
slike tilfeller medvirke i kommunens arbeid med individuell plan. 

§ 2-5 a. Koordinator: For pasienter med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte 
tjenester etter loven her, skal det oppnevnes koordinator. Koordinator skal sørge for nødvendig 
oppfølging av den enkelte pasient, sikre samordning av tjenestetilbudet i forbindelse med 
institusjonsopphold og overfor andre tjenesteytere samt sikre fremdrift i arbeidet med individuell 
plan. 

Koordinatoren skal være helsepersonell. 

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om hvilke pasientgrupper plikten omfatter, 
og om planens innhold. 

14.2 LAR-pasienter 
I forskriften Legemiddelassistert rehabilitering heter det blant annet: 

§ 5. Beslutning om innskrivning og utskrivning: Beslutning om innskrivning og utskrivning av 
legemiddelassistert rehabilitering treffes av lege i spesialisthelsetjenesten. 

Gjennomføring av behandlingen, herunder rekvirering av legemidler til bruk i legemiddelassistert 
rehabilitering, kan overlates til allmennlege i primærhelsetjenesten. 

Allmennlegens oppfølgning av pasienter i legemiddelassistert rehabilitering skal alltid skje i nært 
samarbeid med spesialisthelsetjenesten. 

§ 6. Individuell plan: Når en pasient har startet legemiddelassistert rehabilitering, har 
spesialisthelsetjenesten ansvar for så snart som mulig å utarbeide individuell plan i samsvar med 
pasientens rett etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 og forskrift om individuell plan. 

Utarbeidelsen av individuell plan skal skje i nært samarbeid med den kommunale helse- og 
omsorgstjenesten, allmennlege i primærhelsetjenesten, barneverntjenesten og andre aktuelle 
instanser. Spesialisthelsetjenesten skal ta initiativ til samarbeidet. 

14.3 Behandling og oppfølging av alvorlige sinnslidelser 

14.3.1 Kommunens ansvar 
Behandling av alvorlige sinnslidelser tilligger spesialisthelsetjenesten. Imidlertid har kommunen 
ansvar for å tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne for alle 
som oppholder seg i kommunen. Dette ansvar innebærer at kommunen må bidra til at pasienten får 
mulighet for å bo i egnet bolig samt tilby helse- og omsorgstjenester. 

I særlige tilfelle: Begjæring av tvungen legeundersøkelse (kommuneoverlegen) 

14.3.2 Fastlegenes ansvar 
Kartlegging, initial diagnostisering og behandling inkludert medisinering. 
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14.3.3 Spesialisthelsetjenestens ansvar 
Alvorlige og langvarige problemer/lidelser må kartlegges og utredes nøyaktig og helhetlig. Både 
kommunen og spesialisthelsetjenesten har et ansvar for å bidra inn i kartlegging og diagnostisering. 
Alvorlige lidelser som psykoser, alvorlige stemningslidelser, personlighetsforstyrrelser og alvorlig 
rusmiddelavhengighet m.fl. bør diagnostiseres av spesialisthelsetjensten. 

(Kilde: Helsedirektoratet - Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne Et verktøy for 
kommuner og spesialisthelsetjenesten) 

14.3.4 Samhandling med fastlegene 
 LSU (legenes samarbeidsutvalg) 
 e-meldinger (CosDoc) 
 Henvisninger 

14.3.5 Samhandling med DPS 
 Ledersamarbeidsforum (LSF): er et forum for ledelsessaker innen psykisk helse og og 

rus/avhengighetsfeltet mellom Ahus og tilhørende kommuner. Formålet er å forplikte partene i 
samarbeid om pasientene innen psykisk helse og rusfeltet. Sikre helhetlig, tverrfaglig og 
tverretatlig tjeneste til pasienter og pårørende med behov for sammensatte tjenester. 

 Klinisk samarbeidsforum(KSF): Hovedregelen for samarbeidet med og omkring våre pasienter/ 
pårørende er bruk av Individuell plan (IP), ansvarsgruppemøter og instansmøter. Der disse 
møtene over tid ikke er tilstrekkelig, benyttes KSF. 

Mandat: Drøfte, finne fram til løsninger og sørge for fremdrift i konkrete sammensatte 
klientsaker. KSF skal komme frem til en omforent forståelse av brukers behov*, avklare ansvar og 
fordele oppgaver  

(*definert som behov for helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenester, og andre 
offentlige ytelser) 

14.4 Særskilt om rusproblematikk 
LAR-møte (legemiddelassistert rehabilitering): Avdeling rus og avhengighet (ARA) og kommunene 
forplikter seg til faste LAR-møter.  

Mandat: Oppfølging av pasientene i LAR-forløpet/behandlingen. 

Praktisk: Hyppighet og sted avklares gjennom en halvårig møteplan i LSF.  

Deltagere: Ruskonsulenter og representanter fra ARA. 


