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3. Ordførers forord

Utfordringer med psykiske helse og rusmiddelavhengighet forekommer i alle aldersgrupper og i alle 
deler av befolkningen. En god psykisk helse er grunnleggende for alle, vi har alle en psykisk og en 
fysisk helse. Gjennom livet vil de aller fleste av oss oppleve både oppturer og nedturer. Kunnskap og 
åpenhet om psykisk helse og rusutfordringer er viktig i arbeidet med å skape et samfunn som 
fremmer innbyggernes livskvalitet. Åpenheten om angst og vonde tanker må være like naturlig som 
åpenheten om fysiske smerter og plager. 

Grunnlaget for en god psykisk helse legges i alle sektorer i hele samfunnet. Temaplan for psykisk 
helse og rus angir mål og retningsvalg for kommunens arbeid som favner hele livsløpet.  Samhandling 
er avgjørende for å oppnå helhetlig og koordinerte tjenester, og tjenesteutviklingen skal organiseres i 
et bruker- og mestringsperspektiv.  

Rusutfordringer og psykisk sykdom er dessverre fremdeles forbundet med noe skam. Vi kan alle bidra 
til enda mer åpenhet og med å se hverandre. Sammen skal vi arbeide for at alle våre innbyggere får 
de beste muligheter til å mestre og til å leve det livet de selv ønsker. 

Hanne Opdan 
ordfører 
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4. Sammendrag 

 

4.1 Hovedutfordringer psykisk helse og rus 

• Utfordringer med samarbeid på tvers av instanser og forvaltningsnivåer 

• Økning i angstplager og depressive plager, særlig blant unge jenter 

• Økning i rusbruk blant ungdom  

• Økning av unge uføre 

• Økende andel eldre i befolkningen – høy grad av depresjon og selvmord i denne 

aldersgruppen 

• Økte krav til kommunale helse- og omsorgstjenester for de med behov for langvarig og 

sammensatt hjelp 

• Økt andel psykiske plager som følge av korona-pandemien, særlig for barn og unge  

• Stor utfordring å fange opp og forebygge selvmord i befolkningen  

 

4.2 Hovedsatsinger oppsummert 
• Helsefremmende og forebyggende arbeid / mild og antatt kortvarig problematikk 

• Innbyggere med behov for langvarig og sammensatt hjelp som følge av alvorlige psykiske 

lidelser og/eller ruslidelser 

 

4.3 Videre arbeid 

• Opprette ressursgruppe for helsefremmende og forebyggende arbeid i kommunen, herunder 

tilbud til de med behov for kortvarig oppfølging 

• Opprette ressursgruppe for målgruppen som har behov for et langvarig og koordinert 

hjelpetilbud på tvers av instanser og forvaltningsnivå 

• Videreføre og videreutvikle arbeidet med brukermedvirkning og tilbakemeldingskultur 
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5. Hovedsatsinger og oppdrag 
 

I temaplanen for psykisk helse og rus har vi valgt ut to innsatsområder vi ønsker å ha særlig fokus på 

for hele livsløpet: 

• Helsefremmende og forebyggende arbeid mild og antatt kortvarig problematikk 

• Målgruppen som har sammensatt og langvarig problematikk med behov for oppfølging og 

tjenester på tvers av tjenester, forvaltningsnivå og lovverk 

Innsatsområdene vil bli presentert her, med forslag til oppdrag for hvert område. 

 

5.1 Helsefremmende og forebyggende arbeid og milde og kortvarige tilstander 
 

5.1.1 Definisjon og begrunnelse for valg av satsingsområde 
Satsingsområdet omhandler både helsefremmende arbeid, forebygging av psykisk uhelse, rusrelaterte 

plager og fagområdet knyttet til arbeid med milde og antatt kortvarige plager.  

Nasjonalt har det vært en økende satsing på systematisk folkehelsearbeid, og i 2012 ble lov om 

folkehelsearbeid (folkehelseloven) vedtatt. Her får kommunen et tydelig og bredt ansvar for å følge 

med på befolkningens helsetilstand og planlegge og gjennomføre tiltak for å møte utfordringene. 

Loven dekker kommunens ansvar for å kartlegge og innhente relevante data om status i befolkningen  

(Folkehelseloven, 2012, § 4-7). Dette gjelder både fysisk og psykisk helse.  

 

Likevel viser Riksrevisjonen fra 2015 at de tre største folkehelseutfordringene er psykisk helse, 

levekår, sosial ulikhet og befolkningssammensetning, mens tiltak som settes inn i befolkningen i 

hovedsak er knyttet til aktivitet, friluftsområder og kosthold (Riksrevisjonen, 2015). Dette synliggjør 

at forebyggende og helsefremmende arbeid er vanskelig å prioritere, fordi dette får effekter som 

kanskje ikke er direkte synlige i en bestemt valgperiode eller tiår for den del. 

 

Det er lett å gjøre en god gjerning når noen ser det. Gjerningen blir verdsatt. Det er et problem 

for det forebyggende arbeid at det ikke synes. Dess bedre arbeid man gjør, dess mer usynlig blir 

det. Man arbeider dessuten med statistiske størrelser og forebygger framtidige lidelser. De som 
reddes lever i fremtiden, vi lever i nuet. Derfor er det en mindre takknemlig jobb å forebygge enn 

å kurere (Sosialdepartementet, 1988, s. 128). 

Fokuset på forebygging og helsefremmende tiltak har vært inkludert i nasjonale satsinger i flere tiår, i 

tillegg til økt brukermedvirkning, rekruttering av kvalifisert personell og mer tilgjengelig hjelp til de 
som trenger det. Dette er fokusområder vi finner igjen blant annet gjennom Mestre hele livet – 

Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017–2022) (Helse- og omsorgsdepartementet, 2017), 

Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019–2024) (Helse- og omsorgsdepartementet, 
2019), Folkehelsemeldinga – Gode liv i eit trygt samfunn (Helse- og omsorgsdepartementet, 2018), og 

nasjonale veiledere som Sammen om mestring (Helsedirektoratet, 2014).  

Når det gjelder forløp med milde og antatt korte tilstander defineres disse nærmere som hovedforløp 1 

i veilederen Sammen om mestring – lokalt psykisk helse- og rusarbeid for voksne utgitt av 

Helsedirektoratet (Helsedirektoratet, 2014). Betegnelsen omfatter rusmiddelproblemer og psykiske 

helseproblemer som forventes å være milde og kortvarige.  

Eksempler på tilstander som dekkes av forløpet: 

• nyoppstått angst eller depresjon av mild til moderat grad  
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• selvskading uten samtidig personlighetsforstyrrelse  

• bruk av illegale rusmidler / overdreven bruk av medikamenter uten klar funksjonssvikt  

• høyt alkoholkonsum som skaper problemer uten å oppfylle krav til skadelig bruk  

Forløpstenkningen som skisseres i Sammen om mestring tar utgangspunkt i en tredeling av 

målgruppen vi finner i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid basert på alvorlighetsgrad, 

tjenestebehov og samarbeid med andre instanser.  

Det finnes ikke en tilsvarende inndeling for barn, men forløpstenkningen knyttet til tjenestebehov og 

fungering gir også mening i et barne- og ungdomsperspektiv. Vi velger derfor å bruke inndelingen 

også i omtalen av de ulike målgruppene for barn og unge. For barn vil dette forløpet også inkludere 

enkelte livsbetingelser som er avgjørende for utviklingen av en god psykisk helse. Livsbelastninger 

som for eksempel mobbing, utenforskap, omsorgssvikt og vold er betingelser vi vet fører til psykisk 

uhelse både på kort sikt og videre i voksen alder. Foreldrene har en avgjørende rolle for barns psykiske 

helse og livsbetingelser. Høyt konfliktnivå mellom foreldre, rusbruk, omsorgspersoner som opplever 

fysisk eller psykisk sykdom eller manglende evne til å skape trygg tilknytning fører til utrygghet og 

påvirker barns evne til å skape egne relasjoner. Dette er betingelser i barns liv som vi tidlig kan fange 

opp og forebygge.  

Forebygging er en viktig oppgave i kommunale tjenester, og kommunen har et særskilt ansvar for å 

fange opp og gi et tilbud til målgruppen som har mild og antatt kortvarig problematikk. Det er viktig å 

understreke at dette er for å forebygge at tilstandene utvikler seg og blir mer fastlåste og langvarige. Vi 

ser at andelen unge som har angstplager og depressive plager øker i befolkningen, og en økning i unge 

uføre tilskrives også denne problematikken.  

Antall selvmord har også vært økende i befolkningen de siste årene. For å bremse denne utviklingen 

kreves et godt forebyggende arbeid med fokus på rammene for barns oppvekst, tjenester som er lett 

tilgjengelige og kjent for befolkningen når man trenger det og at terskelen for å be om hjelp senkes.  

5.1.2 Hvordan kan vi beregne effekten av forebygging? 

Når vi ser på konsekvensene av psykiske helse- og rusutfordringer, er det lett å se hvorfor det lønner 

seg å forebygge disse utfordringene i befolkningen. Vi vet at forebygging har effekt, men ofte er det 

vanskelig å vite akkurat hvilke tiltak som lønner seg og for hvem. Det er vanskelig å forutsi effekten 

på forhånd.  

 

I rapporten Bedre føre var (Major, 2011, s. 56) gjennomgås utfordringer vi møter på når 

folkehelsetiltak skal evalueres. Her nevnes blant annet at det er vanskelig med randomiserte 

kontrollerte forsøk fordi tiltakene ofte treffer mange og det er vanskelig å skille på intervensjons- og 

kontrollgruppe på befolkningsnivå. Det nevnes også at det er enklere å gjennomføre evalueringer på 

kort sikt, mens de fleste forebyggende innsatser krever lang tid før vi ser effekten. Effekten av 

tiltakene vil også være avhengige av konteksten de utføres i. Dette gjør det krevende å få til gode nok 

evalueringer av forebyggende innsatser, og rapporten viser også til muligheten for evaluering som 

gjennomføres lokalt (Major, 2011, s. 59). De peker på at disse ikke nødvendigvis vil være av like høy 

forskningsmessig kvalitet, men likevel vil kunne si noe om nytten av tiltaket og behovet for videre 

tilpasning.  

 

Når det gjelder beregning av økonomisk nytteverdi vil vi trekke frem KS sitt arbeid med Utenfor-

regnskapet (KS, 2020). Dette er et regnskap hvor aktører kan beregne hvor mye man kan spare ved å 

forebygge. Det krever god kjennskap til målgruppen for tiltaket og kostnadsberegninger basert på 

dagens status, og er en nøkkelmulighet for å kunne synliggjøre effekten av forebyggende innsats i en 

kommunal sammenheng.  
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5.2 Sammensatte og langvarige tilstander 
 

5.2.1 Definisjon og begrunnelse for valg av satsingsområde 
Sammensatte og langvarige tilstander defineres som hovedforløp 3 i veilederen Sammen om mestring 

– lokalt psykisk helse- og rusarbeid for voksne utgitt av Helsedirektoratet. Betegnelsen refererer til 

bruker- og pasientforløpet som omfatter alvorlige og langvarige problemer/lidelser eller ved mistanke 

om at dette kan foreligge.  

Eksempler på tilstander som dekkes av forløpet:  

• medikament- eller rusmiddelavhengighet  

• alvorlige bipolare lidelser  

• alvorlig depresjon  

• schizofreni  

• alvorlige personlighetsforstyrrelser 

Det finnes ikke en tilsvarende inndeling for barn, men forløpstenkningen knyttet til tjenestebehov og 

fungering gir også mening i et barne- og ungdomsperspektiv. Vi velger derfor å bruke inndelingen 

også i omtalen av de ulike målgruppene for barn og unge. Når det gjelder barn velger vi derfor også 

her å inkludere tilstander som alvorlig omsorgssvikt, reaktive tilknytningsforstyrrelser, alvorlig ADHD 

(der omsorgssvikt/vold/overgrep er utelukket), Tourettes syndrom og autismespekterlidelser. Stort 

skolefravær inkluderes også her, fordi dette er særlig funksjonsnedsettende for barn. Det er viktig å ta 

hensyn til kulturell bakgrunn i kartleggingen for å sikre at vi fanger opp potensielle krigstraumer og 

erfaringer fra flukt og sørge for at også denne målgruppen får riktig hjelp.  

Samlet sett vil forløp 3 derfor inkludere tilstander hvor det er behov for langvarige og sammensatte 

tjenester både for barn og voksne. Tilbudet til denne brukergruppen har i stor grad blitt redusert i 

spesialisthelsetjenesten, og trykket på kommunens helsetjenester har vært tilsvarende økende de senere 

tiår. I disse forløpene har kommunen ansvaret for hjelpebehov knyttet til daglig fungering etter helse- 

og omsorgstjenesteloven. Dette gjøres med utgangspunkt i funksjonskartlegging.  

Målet med oppfølgingen er ofte å forhindre tilleggsproblemer eller tilbakefall, legge til rette for 

mestring av egen hverdag, begrense de negative konsekvensene av lidelsen og å arbeide for langsiktig 

bedring, tilfriskning og rusfrihet. Behandlingsbehovet i disse sakene skal ivaretas i 

spesialisthelsetjenesten i henhold til psykisk helsevernloven. Dette er derfor saker som krever tjenester 

på tvers av tjenesteområder, lovverk og forvaltningsnivå, og hvor samarbeid mellom ulike instanser 

blir særlig viktig for å få til gode pasientforløp. Vi vet også at forekomsten av en del av disse lidelsene 

er relativt stabile, og behovet for denne typen tjenester er dermed også nokså stabilt i befolkningen.  

Folkehelse gjelder også for denne brukergruppen, og vi ønsker å bidra til at vi også her fokuserer på 

likeverdige muligheter for å delta i aktivitetstilbud, god ernæring, fysisk helse og tilhørighet i 

lokalsamfunnet. God psykisk helse er mer enn fravær av symptomer og sykdom. Det er følelsen av å 

være verdt noe, få lov til å bidra med sine ressurser og ha mening og mestring i egen hverdag. 

 

5.3 Mål og aktiviteter 
Målene som formuleres, er blant annet basert på innspillene som fremkom i spørreundersøkelser blant 

ansatte og brukere, oversikt over fagfeltet, forsøk på å møte utfordringene vi ser i folkehelseprofiler og 

Ungdata. Til sammen har dette gitt oss et innblikk i de mest sentrale utfordringene som utspiller seg på 

fagområdet. Oppdragene som foreslås er vårt innspill til hvordan vi best kan møte utfordringene vi ser. 
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Mål/resultater Oppdrag Indikatorer Ansvar/igangsetting 

Den helsefremmende og 

forebyggende innsatsen i 

kommunen er koordinert 

og ivaretas på tvers av 

ulike tjenesteområder. 

Dette sikrer kvaliteten i 

tiltakene og en mer 

effektiv utnyttelse av 

felles ressurser i 

kommunen.  

 

Sette i gang tverrfaglig 

ressursgruppe for 

forebyggende og 

helsefremmende arbeid 

 

Gruppen møtes minimum 4 

ganger i året. 

 

Antall møter 

gjennomført 

 

Nedgang i antall unge 

uføre 

 

Nedgang i rusbruk 

blant unge målt ved 

Ungdata 

 

Helsefaglig rådgiver i utvikling og 

forvaltning, kaller inn til første 

møte i mai 2021 

Innsatsen rundt 

målgruppen som har 

behov for langvarig og 

sammensatt hjelp, er 

koordinert og ivaretas på 

tvers av ulike 

tjenesteområder.  

 

Innbyggerne opplever at 

tjenestene og tilbudet er 

helhetlig og henger 

sammen. 

 

Ansatte som jobber rettet 

mot målgruppen som har 

behov for langvarige og 

sammensatte tjenester, 

opplever at de har 

kjennskap til øvrige 

tjenester og at vi lykkes 

med samhandling. 

 

Innsatsen knyttet til 

målgruppen som har 

behov for langvarig og 

koordinert hjelp, sørger 

for gode overganger 

underveis i livsløpet. 

Sette i gang tverrfaglig 

ressursgruppe knyttet til 

målgruppen som har behov 

for langvarig og koordinert 

hjelp. 

 

Gruppen møtes minimum 4 

ganger i året. 

 

Samhandlingsavtaler må 

være skriftlige og gjøres 

kjent for de ansatte. 

 

Ressursgruppen skal 

planlegge for evaluering av 

tiltak. Vi anbefaler for 

eksempel 

spørreundersøkelser blant de 

ansatte om samhandling og 

kjennskap til gjeldende 

avtaler for samarbeid. 

Nedgang i antall 

selvmord 

 

Nedgang i antall 

kjøpsplasser 

 

Ingen overliggerdøgn i 

spesialisthelsetjenesten 

for utskrivningsklare 

pasienter 

Økt antall 

samarbeidsavtaler 

 

Økt opplevd nytteverdi 

målt gjennom 

systematiske 

tilbakemeldinger fra 

brukere/pasienter 

(eksempelvis FIT) 

 

Økt bruk av 

systematiske 

tilbakemeldingsverktøy 

 

Tilbakemeldinger fra 

de ansatte via 

spørreundersøkelser 

Kommunalsjef og 

virksomhetsledere 
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Innbyggerne i Nordre 

Follo deltar i utformingen 

av tjenestetilbudet. Den 

enkelte får muligheten til 

å gi tilbakemelding på 

hjelpen man mottar og 

disse legges til grunn for 

videre utforming og 

oppfølging.  

 

Bruk av systematisk 

tilbakemelding innføres i 

tjenester knyttet til 

psykisk helse og rus. 

 

 

Prosjektet 

«Tilbakemeldingskultur i 

virksomheten Psykisk helse 

og rus» videreføres, 

tilsvarende prosjekter 

gjennomføres i Forebygging 

og tiltak og Helsetjenester 

for barn og unge.  

 

Alle ansatte som jobber 

innenfor psykisk helse og 

rus, skal delta på grunnkurs i 

feedback-informerte 

tjenester (FIT) 

 

Det utdannes FIT-veiledere 

på alle avdelinger som 

jobber med psykisk helse og 

rus. 

 

 

Reduksjon i drop-out i 

tjenestene 

 

Nedgang i antall unge 

uføre 

 

Reduksjon i antall 

selvmord 

 

Antall ansatte som har 

deltatt på grunnkurs i 

feedback-informerte 

tjenester 

 

Antall ansatte som er 

utdannet som FIT-

veiledere 

 

Registrerte saker i 

programvaren fit-

outcomes som benyttes 

for å registrere 

tilbakemeldingene som 

gis fra hver enkelt 

bruker/pasient 

Virksomhetsledere/avdelingsledere 

 

5.3.1 Nettverk/ressursgruppe for forebyggende og helsefremmende arbeid 
Under et drøftingsmøte knyttet til milde og antatt kortvarige tilstander og helsefremmende og 

forebyggende arbeid kom det frem behov for at et slikt forum fortsetter for å sette i gang videre tiltak 

(se vedlegg 5). Det er ønskelig at gruppen består av representanter fra eksempelvis Fritid ung, 

Tjenesteutvikling og innovasjon, Seniorkontakt, NAV, Folkehelse, Barne- og ungdomskonsulent, 

Familievoldskoordinator, Friskliv, Frivillighet og sosiale entreprenører, Rask psykisk helsehjelp, 

ruskonsulent for ungdom, SLT-koordinator, Familievernkontoret, Barneverntjenesten, Fastlegene, 

Hjelper’n, Utekontakten, Helsetjenester for flyktninger, Skolehelsetjenesten, Helsestasjon for ungdom 

og Helsestasjon.  

Vi anbefaler at brukerrepresentanter og innbyggere involveres i utviklingen av nye tjenester. Vi 

anbefaler også at representanter inkluderes i nettverket for å sikre samskaping i utviklingen av nye 

tjenestetilbud og relevant evaluering av tilbudene som allerede eksisterer. Ressursgruppen bør få 

mandat til å koordinere og videreutvikle det forebyggende og helsefremmende tilbudet i kommunen. 

Dette kan enten løses i nettverket eller underorganiserte prosjektgrupper på tvers.  

Aktuelle temaer hvor det er behov for videre arbeid som har fremkommet i drøftingsmøtene og 

spørreundersøkelsene er:  

• Hvordan kan vi nå flere unge gutter? Dette er en målgruppe vi vet oppsøker hjelp i mindre grad, og som 

er overrepresentert i selvmordsstatistikken. 

• Det finnes mange forebyggende kurstilbud i kommunen. Det er behov for en systematisk gjennomgang 

av hvem som gjør hva. Et eksempel som trekkes fram, er foreldreveiledning. Her ser man at mange 
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instanser tilbyr både kurs og individuell oppfølging, uten at man nødvendigvis kjenner til eksisterende 

tilbud.  

• Rusforebyggende arbeid: Det er behov for helhetlig og koordinert innsats. 

• Utrede muligheten for én felles lavterskel tjeneste for hele livsløpet  

• Helsestasjon/lavterskel tilbud for eldre 

• Samarbeid med frivillighet og sosiale entreprenører i forebyggende og helsefremmende innsats 

• Barns behov når foresatte er fysisk- eller psykisk syk må kartlegges av hjelpeapparatet.  

• Selvmordsforebyggende arbeid anbefales sett i sammenheng med øvrig forebyggende og 

helsefremmende arbeid, og det anbefales at ressursgruppen løpende har dette som tema inn i øvrige 

prosjekter. Det anbefales VIVAT-kurs for ansatte som kommer i kontakt med målgruppen. 

• Digital oversikt over tjenester og tilbud i kommunen: Dette er påbegynt i prosjektet «Den samskapende 

kommune» og det anbefales derfor at representanter fra underområdene Aktiv hele livet og Trygg 

oppvekst, samt representant fra digitalisering deltar i nettverket. 

• Det har vært drøftet om kommunen skal sette i gang et eget prosjekt med implementering av 

traumebevisst tilnærming i kommunen. Tiltaket er også forankret i temaplan mot vold og overgrep. Det 

anbefales at mandatet for utarbeidelse av en prosjektplan legges til ressursgruppen og at egen 

prosjektgruppe opprettes via den. Se vedlegg 7 for saksgjennomgang presentert i ledergruppen i Nordre 

Follo. 

• Det fremkommer behov for bedre forebyggende og helsefremmende tiltak rettet mot ansatte som jobber 

direkte med oppfølging av innbyggere, herunder behov for veiledning, debrifing og forebyggende tiltak 

rettet mot utbrenthet og stressrelaterte plager. Dette sees særlig i sammenheng med konsekvenser av 

den pågående koronapandemien. 

• Det er vanskelig å få til gode evalueringer av helsefremmende og forebyggende tiltak, men det finnes 

gode og nyttige verktøy for å lykkes. Det anbefales at planlegging og gjennomføring av evaluering er 

noe ressursgruppen får ansvaret for.  

• Utrede bruk av selvhjelpsgrupper og utforske nye områder der dette kan tas i bruk.   

• Foreldrestøtte: Hvordan sikre god oppfølging under svangerskap og barsel (målgruppen -9 måneder, 

herunder å utrede mulighet og behov for forsterket helsestasjon. Det er ønske om spesielt fokus på 

familier med kjente risikofaktorer, flyktningfamilier, forebygging av depresjon og rus hos foreldre. 

• Barn/unge med minoritetsbakgrunn og deres familier: Det er usikkerhet knyttet til om vi når denne 

målgruppen. Det er behov for å belyse dette ytterligere, og det anbefales at ressursgruppen jobber videre 

med problemstillingen.  

5.3.2 Ressursgruppe/nettverk/samarbeidsforum for målgruppen med langvarig og sammensatt 

problematikk 
Under drøftingsmøte knyttet til målgruppen som har behov for langvarig og koordinert hjelp/forløp 3 

fremkom det behov for å etablere et forum for videre samhandling og igangsetting av relevante tiltak.  

Det er ønskelig at gruppen består av representanter fra eksempelvis: ulike representanter fra 

virksomhet psykisk helse og rus (eksempelvis fra inntak og koordinering, FACT, ambulante tjenester 

og boligoppfølging), NAV, DPS døgn og poliklinikk, ARA døgn og poliklinikk, representant fra 

fastlegene, Follo lokalmedisinske senter (legevakt og KAD), Hjemmesykepleien, Forebygging og 

tiltak, barneverntjenesten, PPT, Helsetjenester for barn og unge, BUP, Familiestøtte og 

tjenestetildeling, Vedtakskontoret, Boligkontoret, Tvunget psykisk helsevern/spesialpsykiatri 

(eksempelvis Lurud), Familievoldskoordinator, Helsetjenester for flyktninger og Krisesenteret i Follo.  

Vi anbefaler også å involvere brukerrepresentanter og innbyggere i utviklingen av nye tjenester, og at 

representanter inkluderes i nettverket for å sikre samskaping i utviklingen av nye tjenestetilbud og 

relevant evaluering av tilbudene som allerede eksisterer. Det anbefales at det utformes et eget mandat 

for gruppen. Hensikten er å koordinere og videreutvikle arbeidet for innbyggere med langvarig og 

sammensatt problematikk og å sikre bedre overganger på tvers av ulike aldersgrupper og tjenestenivå. 

En del av tematikken kan løses i nettverket, andre områder egner seg bedre som egne underprosjekter. 

Dette må fortløpende vurderes i det videre arbeidet.  
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Aktuelle tema hvor det er behov for videre arbeid som har fremkommet i drøftingsmøtene og 

spørreundersøkelsene er:  

• Samarbeidet på tvers av aldersgrupper og tjenestenivå fungerer for dårlig. Dette er et gjennomgående 

tema, med unntak av samarbeidet mellom ARA og rustjenesten i kommunen, som trekkes frem som 

godt fungerende.  

• Samarbeid med pårørende: Det fremkommer at det per i dag er rom for forbedringer i hvordan vi både 

ivaretar pårørende og nyttiggjør ressursene som kan finnes i nettverket hos den enkelte innbyggeren. 

Dette er en målgruppe hvor belastningen for de pårørende ofte er særlig store. Dette gjelder både 

pårørende til barn og unge og voksne innbyggere. 

• Målgruppen 15-25 år: Unge uføre er et økende problem. Det fremkommer særlig utfordringer med å nå 

målgruppen unge menn og gutter i ungdomsalder. 

• Brukerreiser/tjenestedesign: Brukerreise er et virkemiddel hvor tjenesteyterne tar brukerperspektivet 

som utgangspunkt for å fange opp hvor i oppfølgingen det er rom for forbedringer. Dette kan gjøres 

med utgangspunkt i case. Det anbefales at nettverket setter seg inn i og tar i bruk metodikken.  

• Koordinator: Innspillene vi har fått, tyder på at organisering og kjennskap til koordinatorrollen er 

mangelfull. Det anbefales at forumet ser på dette og kommer med innspill til videre tiltak. 

• Samhandlingsavtaler: Samarbeidsavtaler som finnes, er ikke godt nok kjent blant ansatte. Det er også 

behov for avtaler med flere aktører på tvers. Det anbefales at dette gjennomgås og at det lages en  

oversikt over hvilke avtaler som finnes og at nye utarbeides og gjøres kjent der det er behov. 

• Evaluering av tiltak: Det er behov for evaluering av tiltak knyttet til å bedre samhandling. Det anbefales 

derfor at forumet får i oppgave å utarbeide rutiner for evaluering, inkludert ansattundersøkelser knyttet 

til opplevelsen av samhandling og arbeid med brukermedvirkning (se neste punkt). 

• Brukermedvirkning og tilbakemeldingskultur: Det fremkommer ønske om å videreutvikle 

tilbakemeldingskultur i møte med denne målgruppen. Flere rapporterer om gode erfaringer ved bruk av 

FIT, men det er også behov for å se på alternative måter å innhente systematisk tilbakemeldinger for 

brukergruppen. Mange opplever det som utfordrende å jobbe med brukermedvirkning fordi det ikke 

alltid er enkelt å komme i posisjon for å få innhentet dette. Det er behov for en mer systematisk 

gjennomgang av mulighetene og holdningsarbeid i organisasjonen for å lykkes med reell 

tilbakemeldingskultur, særlig for denne målgruppen. 

• Bolig og boligvirkemidler: Målgruppen har ofte utfordringer med bolig og boevne. Det er behov for 

mer koordinering og samhandling for å lykkes med bruk av boligvirkemidler for målgruppen. 

• Forståelse av lovverk og helserett: Forståelsen av lovverket og hvilke muligheter og utfordringer som 

ligger i dette, løftes opp som aktuelt tema både fra første- og andrelinje.  

• Folkehelse: Innspillene indikerer at det fokuseres for lite på folkehelse for denne målgruppen, og det er 

behov for videre arbeid for å finne tiltak som sikrer at dette ivaretas.  
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6. Konsekvenser: økonomiske/organisatoriske, sosiale og 

miljømessige 
 

Oppdragene som foreslås i denne planen omhandler primært en restrukturering av allerede 

eksisterende ressurser og vil slik sett ikke medføre økte utgifter. Tvert imot vil en endring i hvordan 

ressursene benyttes, kunne gi økte synergieffekter i organisasjonen. Disse synergieffektene vil kunne 

generere mer effektive tjenester og sikre mindre ressursbruk på tjenester som ikke har nytteverdi. Vi 

vet at konsekvensene av å ikke forebygge kan lønne seg på kort sikt fordi man sparer ressurser her og 

nå. Konsekvensene på lang sikt er økte utgifter til tjenester for utfordringer man kunne ha unngått, 

mangelfull deltakelse i samfunnet som følge av disse og sosial ulikhet i helse som potensielt 

videreføres til neste generasjon.  

For oppdragene knyttet til de med behov for langvarig og sammensatt hjelp vet vi at tjenester til denne 

målgruppen står for størsteparten av ressursbruken per i dag for virksomheter som leverer tjenester 

innenfor psykisk helse og rus. En mer effektiv og presis ressursbruk for denne målgruppen vil kunne 

spare kommunen for unødvendige utgifter og ikke minst gi innbyggerne mer helhetlig og effektiv 

hjelp. 

Oppdragene knyttet til implementering og bruk av feedbackinformerte tjenester (FIT) og 

tilbakemeldingskultur er prosjekter som allerede er satt i gang og som økonomisk har vært dekket 

innenfor budsjett i de ulike virksomhetene. Det finnes gode ressurser internt i kommunen for 

opplæring og veiledning, men vi må regne med noe bruk av ekstern undervisning. Lisenser i fit-

outcomes er en utgift som per i dag har vært dekket i gjeldende budsjetter.    
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7. Formål med planen 
 

Temaplan for psykisk helse og rus er en strategisk plan og vil omhandle sektorovergripende tiltak og 

føringer i Nordre Follo kommune. Planen vil dekke hele livsløpet og vil slik påvirke arbeidet på tvers 

av avdelinger, virksomheter og kommunalområder. Dokumentet vil sammen med kommuneplan og 

strategi- og handlingsplan være førende for tjenesteutvikling og planlegging innenfor temaet i årene 

som kommer.  

 

Psykisk helse bygges og ivaretas der mennesker bor, mens helsetilbudene søker å reparere når behovet 

oppstår. Et delmål i FNs bærekraftmål, som kommuneplanen viser til, er å fremme psykisk helse og 

livskvalitet. Å fremme psykisk helse og forebygge uhelse er kostnadseffektivt. Å sette inn tiltak ved 

årsaker til utfordringer gir størst gevinst, slik det påpekes i Planstrategien. I kommuneplanen vises det 

også til målet om å være «Aktiv hele livet», hvor dette i vår sammenheng handler om å 

forebygge psykisk uhelse og fysisk sykdom og skader.  I Nordre Follo kommune jobber vi for å 

fremme psykisk helse på ulike måter, for eksempel gjennom å gi barn en trygg oppvekst.  

 

Psykisk helse står ut som et område med stort potensial for videre folkehelsearbeid i årene som 

kommer. Samtidig som forebygging blir et viktig satsningsområde i årene som kommer, vet vi at 

forekomsten av de mest alvorlige psykiske lidelsene er relativt stabile i befolkningen. Dette er 

personer som trenger langvarig og koordinert hjelp med bidrag fra flere tjenestesteder, på tvers av 

forvaltningsnivåer og lovverk.  

 

For å sørge for godt forebyggende og helsefremmende arbeid og god hjelp til de med behov for 

langvarig oppfølging er det viktig å belyse utfordringene vi ser på disse områdene i kommunalt arbeid 

per i dag. Gjennom denne temaplanen håper vi å kunne gi nyttige innspill til våre politikere om det 

videre arbeidet på feltet i årene som kommer.  

 

7.1 Rammer og mandat for arbeidet 
Tematikken psykisk helse og rus skal ses i sammenheng med hele kommunens arbeid. 

Temaplanen vil derfor gjelde for flere kommunalområder og underliggende virksomheter. Derfor skal 

den knyttes opp til og ha forankring i satsningsområdene beskrevet i kommuneplanen.  
 

Temaplanen er ment som et bidrag til å sikre at arbeidet med psykisk helse og rus er i tråd med faglige 

standarder for psykisk helsearbeid i kommunen. Nordre Follo kommune skal fremme folkehelse, og 

målet med planen er å bidra til å fremme psykisk helse og livskvalitet. Gjennom involvering og 

medvirkning vil vi i planarbeidet forsøke å gi innspill til konkrete tiltak for de kommende årene som 

vil bidra til at Nordre Follo kommune lykkes med dette arbeidet.  

 

7.1.1 FNs bærekraftmål 
FNs bærekraftmål som påvirkes av planens målformuleringer:  

• 3 God helse 

• 4 God utdanning 

• 5 Likestilling mellom kjønnene 

• 8 Anstendig arbeid og økonomisk vekst 

• 9 Innovasjon og infrastruktur 

• 10 Mindre ulikhet 

• 11 Bærekraftige byer og samfunn 

• 16 Fred og rettferdighet 

• 17 Samarbeid for å nå målene 
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7.1.2 Satsningsområder og mål i kommuneplanen 
• Sammen for en ny kommune 

• Trygg oppvekst 

• Aktiv hele livet 

7.1.3 Mål i kommuneplanen som berøres i denne temaplanen:  
• Sammen utvikler vi Nordre Follo kommune. 

• Nordre Follo kommune involverer brukere og innbyggere i utforming av tjenestene. 

• Nordre Follo kommune har en bærekraftig økonomi. 

• Nordre Follo kommune bygger på en etisk plattform, er en attraktiv arbeidsgiver og en organisasjon i utvikling. 

• Barn og unge i Nordre Follo kommune opplever trygghet og mestring. 

• Barn og unge i Nordre Follo kommune medvirker, sier sin mening og blir hørt. 

• Barn og unge i Nordre Follo kommune får realisert sitt potensiale for utvikling og læring, uavhengig av sosial og 

økonomisk bakgrunn. 

• Barn og unge i Nordre Follo kommune har mulighet til hvile, fritid og lek og deltar i idrett, fysisk aktivitet og 

kulturaktiviteter. 

• Innbyggerne i Nordre Follo kommune mestrer sin egen hverdag. 

• Innbyggerne i Nordre Follo kommune bor godt og trygt. 

• Innbyggerne i Nordre Follo kommune er fysisk aktive hele livet. 

• Innbyggerne i Nordre Follo kommune har tilgang til gode møteplasser, idretts-, friluftslivs- og kulturtilbud. 

• Nordre Follo kommune tar ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap. 

7.2 Avgrensninger 
I Nordre Follo kommune vil det utarbeides temaplaner og meldinger innenfor mange felt. Nærliggende 

temaplaner er for eksempel Temaplan for helse og omsorg, Temaplan mot vold og seksuelle 

overgrep, Temaplan for mangfold, integrering og inkludering, inkludert LHBT handlingsplan, rus- og 

kriminalitetsforebygging (SLT) m.fl. Temaplan for oppvekst vil ligge særskilt tett opp mot arbeidet 

knyttet til barn og unge. Særlig vil dette gjelde fokus på de generelle forebyggende og 

helsefremmende tjenester for barn og unge som dermed ikke vil bli omfattende dekket i denne planen.  

 

Temaplan for psykisk helse og rus vil ikke overlappe med andre planer, men det vil bli lagt vekt på å 

sikre samarbeidslinjer og avtaler på tvers av temaplanene og virksomhetene. Videre kan temaplanen 

omtale kontakt og samarbeid med aktører utenfor kommunen, og kan bidra til dette fra kommunens 

side.  

 

7.3 Arbeidsprosess og avveininger underveis 
Da prosessen startet våren 2020, var det først antatt at planen primært skulle handle om voksenfeltet, 

og at barn og unge ville dekkes i andre planer (for eksempel oppvekst). I løpet av sommeren og tidlig 

høst ble det imidlertid avklart at en helhetlig plan for hele livsløpet ga mer mening og ville bidra til å 

synliggjøre viktige og sårbare overganger i våre tjenester. Prosjektgruppen ble derfor endret til å 

inkludere representanter fra barnefeltet, og mandatet måtte endres noe for å tilpasses at hele livsløpet 

skulle dekkes. Underveis i prosessen har det vært noen utskiftninger i prosjektgruppen, men en 

fullverdig oversikt over samtlige medlemmer presenteres avslutningsvis i temaplanen.  

Det har vært utfordrende å sammenfatte planen i en tid med pandemi og begrensede muligheter for å 

treffes fysisk. Dette innebærer at samtlige prosjektgruppemøter har vært gjennomført på Teams, og 

prosessene for å få til medvirkning (planlagte workshops for innbyggere og ansatte) har måttet 

tilpasses en ny situasjon.  
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8. Kunnskapsgrunnlag og bakgrunn for planens satsningsområder 
 

8.1 Status i befolkningen 
I Folkehelsemeldinga beskrives psykiske lidelser og ruslidelser som den andre største årsaken til tapte 

leveår og helsetap fra ikke-dødelige sykdommer, kun kreft ligger høyere (Helse- og 

omsorgsdepartementet, 2018, s. 15). Tall fra FHI for 2015 viser at om lag 10 prosent av alle menn og 

15 prosent av alle kvinner i aldersgruppen 18 til 79 år var i kontakt med primærhelsetjenesten 

(fastlege/legevakt) for psykiske plager (FHI, 2018). For skadelig bruk eller avhengighet av alkohol 

viser tall fra FHI at 12-månedersforekomsten er om lag 8 prosent for menn og 3 prosent for kvinner 

(FHI, 2019).  

Om lag 5 prosent av barn og unge i alderen 0-17 år behandles hvert år i psykisk helsevern for barn og 
unge (BUP). Barn og ungdom med innvandrerbakgrunn har noe høyere forekomst av psykiske plager 

enn barn og ungdom med norsk bakgrunn, med store variasjoner mellom ulike landsgrupper.  

Det er en bekymringsfull økning i andelen unge jenter som rapporterer et høyt nivå av psykiske plager, 

og som oppsøker helsetjenesten for sine plager. Fra puberteten og oppover er det overhyppighet av 

depresjon, angstlidelser, tilpasningsforstyrrelser og spiseforstyrrelser hos jenter. Alle typer negative 

barndomsopplevelser disponerer for senere depresjon. Angstlidelser og spiseforstyrrelser forhøyer 

risikoen for depresjon (FHI, 2018). 

8.1.1 Utfordringene er økende  
Nordre Follo kommunen består i dag av 59 075 innbyggere (SSB, 2020). Befolkningsveksten antas å 

kunne utvikle seg opp til 70 000 innbyggere i 2030. Psykiske plager i alle aldersgrupper øker. Spesielt 

øker psykiske symptomer og lidelser hos unge jenter. Angst og depresjon hos unge voksne (15- 29 år) 

øker i omfang og kan i stor grad sees i sammenheng med økningen av unge voksne (18- 29 år) som 

mottar varig uførepensjon. Innbyggertallene i aldersgruppen 20- 40 år er betydelig lavere enn 

aldersgruppen 40-60 år og aldersgruppen 5-20 år.  

Fra behovs- og levekårsundersøkelsen gjennomført av NAV Nordre Follo vet vi at når det gjelder 

aldersgruppen under 29 år som mottar sosialhjelp i dag, er det i stor grad unge med psykiske 

problemer, ungdommer med innvandrerbakgrunn, de som ikke fullfører ungdom- og videregående 

skole, de som er i eller etter institusjonsopphold (fengsel, barnehjem), og de med lav tilknytning til 

arbeidslivet.  

Av aldersgruppen over 29 år, som mottar sosialhjelp i dag, finner vi hovedsakelig familier med 

innvandrerbakgrunn med stort barneantall og lav utdanning. Antall personer i aldersgruppen 18-35 år 

vil øke de kommende 10 årene, det blir derfor viktig med tidlig innsats og forebygging for de unge. I 

undersøkelsen antas at NAV Nordre Follo i fremtiden vil ha de største utfordringene knyttet til de 

unge (18-35 år) og barnerike innvandrerfamilier med lav eller ingen utdanning.  

I tillegg til denne aldersgruppen er andelen eldre økende i befolkningen, og depresjon hos personer 

over 65 år er dermed et økende fenomen. Tilstanden er underdiagnostisert og underbehandlet. I den 

eldre befolkningen har 1-4 prosent alvorlig depresjon. Sammenlignet med den øvrige befolkningen er 

forekomsten av alvorlig depresjon dobbelt så høy i aldersgruppen 70–85 år. Mindre alvorlige 

depresjoner har en forekomst på 4–13 prosent.  
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8.1.2 Rusbruk og avhengighet 

Det mest brukte rusmiddelet i Norge er alkohol, og tall fra Folkehelseinstituttet viser at nordmenn i 

alderen 15 år og eldre i gjennomsnitt drikker 7 liter alkohol hvert år. Menn drikker oftere, og i 

gjennomsnitt dobbelt så mye alkohol som kvinner, men kvinner drikker nå mer og oftere enn de gjorde 

tidligere. Eldre drikker oftere, men mindre alkohol enn yngre (FHI, 2019).  

Alkoholforbruk er skjevfordelt i befolkningen, noe som innebærer at en liten del av den generelle 

befolkningen (ca. 10%) konsumerer cirka halvparten av all alkohol. Denne målgruppen har en 

betydelig økt risiko for helsemessige og sosiale skader (FHI, 2019). 

Betegnelsen illegale rusmidler brukes som regel om alle ulovlige og reseptbelagte rusgivende 

substanser, og i Norge er et stoff illegalt hvis det er registrert i Legemiddelverkets narkotikaliste. De 

mest brukte narkotiske stoffene er cannabis, opioider (heroin, morfin), sentralstimulerende rusmidler 

(amfetamin, metamfetamin, kokain), hallusinogener (LSD), sniffestoffer og GHB (Oslo Economics, 

2020).  

Hyppig og langvarig narkotikabruk medfører risiko for både akutte og kroniske helseskader og 

problemer. Den alvorligste konsekvensen er tidlig død. I gjennomsnitt har 265 personer dødd årlig i 

Norge de siste 10 årene som en direkte konsekvens av sitt forbruk av narkotiske stoffer. I Norge har 

overdoser vært den nest viktigste årsaken til død for menn under 50 år. Narkotikabruk er også 

forbundet med sosiale skader, for eksempel marginalisering og konsekvenser av kriminalitet (FHI, 

2018). 

8.1.2.1 Rusbruk i Nordre Follo 

Det er stor grunn til å tro at de nasjonale tallene for personer med skadelig bruk av rusmidler også 

gjelder for Nordre Follo. Det vil si at 3 % av kvinner, og 8 % av menn har hatt skadelig bruk av 

alkohol/avhengighet siste 12 måneder. Tall for skadelig bruk av illegale rusmidler er i underkant av 1 

% (FHI, 2018).  

Ifølge kartlegging i BrukerPlan (se 8.1.16) hvor vi har kartlagt 167 innbyggere som mottar tjenester 

for sin rusavhengighet, har halvparten av dem en omfattende misbruk av rusmidler, mens 29 % 

vurderes å ha et grenseløst misbruk av rusmidler. Godt over halvparten av dem bruker alkohol i 

betydelig, omfattende eller svært omfattende grad, og da ofte i kombinasjon med andre 

rusmidler/legemidler. 45 % av de kartlagte bruker cannabis i en omfattende grad. Videre ser vi at det 

er 22 % av de kartlagte som bruker heroin i omfattende gard, mens 39 % bruker amfetamin. Det er 40 

av de kartlagte brukerne som injiserer rusmiddelet, og 92 % av disse har tilbud om organisert utdeling 

av brukerutstyr. 

8.1.2.2 Rusbruk blant ungdom i Nordre Follo 

Ifølge tall fra Ungdata 2014 og 2019 er det betydelig økning i bruk av andre rusmidler enn alkohol 
blant ungdom i Oppegård, mens bruk av alkohol er omtrent uendret i både Ski og Oppegård. Det er 

likevel verdt å merke seg at bruk av rusmidler i Oppegård er betydelig høyere enn gjennomsnittet på 

landsbasis, 42% mot 28 %. Fra 2015 til 2019 har det vært en markant økning i hasjbruk blant gutter. 
Det er en betydelig kjønnsforskjell i bruken av hasj, hvor gutter bruker det mer enn jenter. 

Kjønnsforskjellen ser også ut til å øke i løpet av videregående. 

Tall fra Nordre Follo viser at det er stor variasjon i hvor gamle ungdom er når de begynner å drikke 

alkohol (Ungdata, 2019). I starten av videregående har under halvparten av elevene vært tydelig 

beruset siste år. Denne andelen øker til mer enn 80% i VG3. På Oppegård videregående skole oppgir 

42 % av elevene at de har drukket så mye at de har følt seg tydelig beruset i løpet av siste året, 

sammenlignet med 28% på landsbasis.  

Videre ser vi at nærmere halvparten av elevene på videregående skole i Nordre Follo har blitt tilbudt 

narkotika det siste året (47 % i Oppegård og 40 % i Ski). Bruken av hasj og marihuana øker betydelig 

fra VG1 til VG3. Vi ser at i løpet av de siste 5 årene har det vært en markant økning i bruken av hasj, 



19 
 

spesielt blant gutter. Ungdatatall fra 2014 viser at 20% av VG3-elever i Oppegård brukte hasj eller 

marihuana. I 2019 har tallet økt til 51%. Dette er vesentlig høyere enn på landsbasis der 25 % av 

guttene på VG3 oppgir at de har brukt cannabis siste året og 13 % av jentene. Hvis denne trenden 

fortsetter, vil det blant de som nå går i VG1 være godt over halvparten som har brukt/bruker cannabis 

innen de går i VG3. 

Erfaringer fra skolehelsetjenesten viser at ungdom ned i ungdomsskolealder forteller at det er enkelt å 

få tak i rusmidler i Nordre Follo. 

8.1.2.3 Cannabis 

På verdensbasis er cannabis det mest utbredte illegale rusmiddelet (Tveit, et. al 2018). Tall fra 

Folkehelseinstituttet viser at det samme gjelder i Norge, etterfulgt av ecstacy/MDMA og amfetamin. I 

befolkningsundersøkelser oppgir ca. 20 % at de har brukt cannabis i løpet av livet, mens 2 % oppgir å 

ha brukt cannabis de siste fire ukene. I likhet med det som gjelder for alkohol, er tallene for menn 

høyere enn for kvinner. 

Cannabisbruk er mest utbredt blant de yngste aldersgruppene, og ca. 11 % av unge i aldersgruppen 16-

24 år oppgir at de har brukt cannabis siste året, mens ca. 4 % av disse oppga å ha brukt cannabis de 

siste fire ukene (kilde). Undersøkelser fra Danmark viser at omtrent halvparten av de som dropper ut 

av videregående skole, kan relateres til cannabisbruk (Tveit & Kristensen, 2018). 

8.1.2.4 Rusmiddelbruk og hjernens utvikling 

Hjernen er i utvikling fram til 25-års alderen, og nyere forskning viser hvordan cannabisbruk forstyrrer 

utviklingsprosessene i hjernen i tenårene. Sammenholdt med økningen i innholdet av det 

rusframkallende stoffet delta -9 tetrahydrocannabinol (THC) i cannabis de siste årene sannsynliggjør 

dette at cannabisbruk i tenårene vil ha større negative virkninger enn hvis bruken skjer senere i livet 

(Tveit & Kristensen., 2018). Avhengighetsrisiko antas å ha økt ytterligere med økende THC-innhold 

og redusert innhold av CBD i cannabis (Tveit & Kristensen, 2018). Med tenåringsdebut øker 

avhengighetsrisiko til 16%. Når en tenåring er dagligrøyker, øker risiko for avhengighet til 33 % 

(WHO, 2016). 

8.1.3 Selvmord 

Selvmord er resultatet av selvpåført skade og innebærer at vedkommende som utfører handlingen, har 

et ønske eller intensjon om å dø. I Norge velger 500-600 personer å ta sitt eget liv årlig. Bak hvert 

selvmord er det ofte mange forsøk i forkant. Blant jenter i Norge er det over 9000 selvmordsforsøk 

hvert år, mens det er 4000 tusen gutter som prøver å ta sitt eget liv (NHI, 2019). Menn velger ofte mer 

endelige metoder og er overrepresentert blant forsøkene med dødelig utfall. De utgjør totalt to 

tredjedeler av selvmordsstatistikken (FHI, 2020).  

For alle selvmord i Norge står 5000-6000 pårørende igjen. For de etterlatte finner man høyere 

forekomst av posttraumatiske stressreaksjoner, depresjon, angst og selvmordstanker og/eller -forsøk 

(FHI, 2020). I Nordre Follo var det i perioden 2009-2018 registrert 11 menn og 7,4 kvinner per 

100.000 som valgte å ta sitt eget liv (Kommunehelsa statistikkbank, 2020). Selvmord blant de aller 

yngste (under 14 år) er svært sjeldent. Median alder for selvmord i Norge er 47 år. Man ser at andelen 

er større blant menn enn blant kvinner for alle aldersgrupper, men forskjellen mellom kjønn er særlig 

markant etter fylte 75 år (FHI, 2020). Dette sett i sammenheng med andelen depresjon blant eldre og 

økende andel eldre i befolkningen tilsier at tilbudet til eldre også bør styrkes.  

8.1.4 Depresjon 

Depresjon er en tilstand som rammer svært mange i befolkningen. Så mange som 1 av 5 vil oppleve en 

depressiv episode i løpet av sitt liv og 1 av 10 i løpet av 12 måneder (Folkehelseinstituttet, 2018). 

Depresjon er en tilstand som preges av nedstemthet, manglende energi, følelse av håpløshet, 

problemer med konsentrasjon og oppmerksomhet og følelse av at man ikke er noe verdt. Depresjon 

kan ramme i ulik grad, fra få og milde symptomer, til tilstander hvor man i liten grad evner å ivareta 
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egen hverdag og trenger omfattende hjelp. Depresjon er en tilstand som kan ramme hvem som helst og 

kan ofte sees i sammenheng med negative livshendelser, belastninger og stress.  

Hos små barn viser depresjon seg hovedsakelig ved endret adferd. De vanligste kjennetegnene er 

irritabilitet, passivitet, konsentrasjonsvansker og mangel på glede. Søvnproblemer, manglende matlyst 

og vekttap ledsager ofte depresjon hos barn og unge. Før puberteten forekommer depresjon likt hos 

jenter og gutter. Etter puberteten stiger forekomsten hos begge kjønn, men mest blant jenter og opptrer 

dobbelt så hyppig enn hos gutter. Forekomsten varierer fra 0,1 % - 1,6 % for barn under 

tenåringsalder, men varierer fra 2,2 % - 3,2 % når tenåringer er inkludert. Disposisjonen for depresjon 

er arvelig i tråd med nevrotiske personlighetstrekk som innebærer lav terskel for engstelse, 

skyldfølelse, sjenanse, ensomhet og andre internaliserende symptomer. Negative barndomsopplevelser 

disponerer imidlertid for senere depresjon (FHI, 2018). 

8.1.5 Angst 

Angst er en fellesbetegnelse som referer til frykt uten kjent årsak. Frykt er en reaksjon på fare, angst 

kan sies å være en beredskap i forkant av en forventet fare. Ofte kan angst knytte seg til bestemte 

objekter (fobi) eller situasjoner. Det kan også forekomme i form av vedvarende bekymring og 

kroppslige spenninger. For noen oppstår det i form av panikkangst med for eksempel symptomer som 

hjertebank, svetting, skjelving, hyperventilering og pustevansker.  

Angst kan på samme måte som depresjon ramme enten ved få og milde symptomer, eller forekomme i 

mer alvorlige tilstander som er mer sammensatte og krever mer omfattende behandling. Rundt ¼ av 

den norske befolkningen vil rammes av en angstlidelse i løpet av livet og ca. 15 % i løpet av et år 

(Folkehelseinstituttet, 2018). 

En viss grad av frykt og engstelse er normalt, spesielt for barn. Angstlidelser kjennetegnes imidlertid 

av at barnet viser engstelse som er atypisk for alderen eller med en unormalt høy intensitet. 

Opplevelsen kan være så skremmende eller ubehagelig at barnet unngår situasjoner som fremkaller 

angsten. Vanlige symptomer er anspenthet, irritabilitet, konsentrasjonsvansker og søvnproblemer.  

Angstlidelser hos barn og unge kan deles i separasjonsangst, elektiv mutisme, spesifikke fobier, 

generalisert angstlidelse, sosial angstlidelse og panikkangst. De fleste angstlidelser er likt fordelt 

mellom kjønnene, bortsett fra panikkangst, som er vanligst for jenter. Forekomsten av angstlidelser 

varierer fra 1,5 % til 3,2 % for barn under tenåringsalder og fra 2,4 % til 6,9 % når tenåringer er 

inkludert.  

Det er i stor grad overlapp mellom angstlidelser og depresjon. De fleste angstlidelser hos barn og unge 

er forbigående, men de som rammes, har økt risiko for angstlidelser senere i livet og økt risiko for 

depresjon i ungdommen og voksen alder (FHI, 2018). 

8.1.6 Søvn og søvnvansker 

Søvn er viktig for både den somatiske og psykiske helsen vår (Folkehelseinstituttet, 2018). 

Søvnvansker påvirker energinivå og yteevne, humør og konsentrasjonsevne. For en rekke psykiske 

plager er søvnvansker et vanlig symptom, men søvnvansker kan i seg selv også gi symptomer på angst 

og depresjon som lar seg behandle gjennom tiltak rettet mot den underliggende søvnlidelsen 

(Strandheim et. al, 2020). 

 Insomni er den vanligste søvnforstyrrelsen og kjennetegnes ved vansker med innsovning, hyppige 

oppvåkninger og/eller tidlig oppvåkning som fører til nedsatt fungering i hverdagen. Cirka 15 % av 

den voksne befolkningen har insomni, og forekomsten er høyere hos kvinner og eldre. Blant ungdom 

finner man at mange får for lite søvn. Anbefalt antall timer per natt er 8-9, mens undersøkelser viser at 

ungdommer knapt sover 6,5 timer (FHI, 2018). 1 av 4 norske ungdommer oppfyller kriteriene for 

insomni.  
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Søvnvansker er en av plagene man ser har sammenheng med sosial ulikhet i helse. Insomni er dobbelt 

så vanlig blant personer med lav utdanning som blant personer med universitets- eller 

høyskoleutdanning og er vanligere blant familier med lav inntekt enn med høy (FHI, 2018). Insomni 

og søvnvansker rapporteres også i større grad for ungdom i familier der foreldre har lav utdanning, er 

arbeidsledige eller har lav inntekt.   

Det finnes i dag god søvnbehandling tilgjengelig, og gruppebehandlingen Stå opp som er tilgjengelig 

via Friskliv i Nordre Follo har vist svært gode resultater både på symptomer på insomni og tilhørende 

symptomer på angst og depresjon (Strandheim et. al, 2020). 

8.1.7 Omsorgssvikt, barnemishandling og vold (se temaplan mot vold og seksuelle overgrep) 

Det er flere former for omsorgssvikt og barnemishandling. Barnemishandling betegner aktive 

handlinger eller fravær av handlinger utført av voksne som bryter med barns behov og rettigheter. 

Aktiv barnemishandling spenner fra fysisk og psykisk vold, seksuelle overgrep til tvangsekteskap eller 

omskjæring, mens den passive barnemishandlingen omhandler spennet fra grov understimulering til 

følelsesmessig likegyldighet.  

Personer som lever med vold og overgrep, opplever ofte store psykiske og fysiske belastninger som 

begrenser mulighetene for et godt liv, livsmestring og trygghet (Holme et.al., 2016, s. 151-158). 

Barneverntjenesten i Nordre Follo fikk i 2018 totalt 735 nye bekymringsmeldinger. 272 av disse gjaldt 

ulike former for vold i nære relasjoner. Andre bekymringsmeldinger gjelder forhold i hjemmet 

generelt og foreldres rusavhengighet. I 2020 mottok barneverntjenesten i Nordre Follo 1032 

bekymringsmeldinger. Dette er både nye meldinger og meldinger som allerede er aktive 

undersøkelser/ tiltak.  

Av de 1032 er det registrert 466 voldsmeldinger med bakgrunn i   

- høy grad av konflikt i hjemmet 

- vold i hjemmet/ barnet vitne til vold i nære relasjoner 

- at barnet er utsatt for fysisk mishandling 

- at barnet er utsatt for psykisk mishandling 

- at barnet er utsatt for seksuelle overgrep 

 

8.1.8 Tilpasningsforstyrrelser 
Belastende livshendelser kan også gi tilpasningsforstyrrelser. Den mest alvorlige formen for 

tilpasningsforstyrrelser er posttraumatisk stresslidelse (PTSD), der et traume fører til en tilstand med 

gjenopplevelse av traumet gjennom mareritt og «flashbacks», økt angstberedskap, redusert 

stemningsleie, konsentrasjonsvansker og søvnproblemer.  

Tilpasningsforstyrrelser kan ramme i alle aldre, men de fleste tilfeller er forbigående. Risikoen er noe 

høyere for jenter enn for gutter. Miljøbetingede risikofaktorer er lav sosioøkonomisk status og dårlig 

sosialt nettverk. Personer som har PTSD, har også økt risiko for å utvikle angstlidelser og depresjon. 

Forekomsten varierer fra 0-0,4 % for barn under tenåringsalder og 0,3 % - 1,6 % hos tenåringer (FHI, 

2018). 

8.1.9 Autismespekterforstyrrelser (se temaplan for Helse og omsorg) 

Gjennomgripende utviklingsforstyrrelser (autismespekterforstyrrelser) karakteriseres av vedvarende 

svikt i sosial fungering og kommunikasjon, samt repetitiv, innskrenket og stereotyp atferd. De mest 

utbredte undertypene av autisme er barneautisme, Aspergers syndrom og atypisk autisme.  

Autismeforstyrrelser forekommer oftere hos gutter enn jenter. Den viktigste risikofaktoren er genetisk 

disposisjon, og er den mest arvbare av psykiske lidelser hos barn. Antallet diagnostiserte tilfeller av 

autismespekterforstyrrelser har økt kraftig i alle vestlige land de siste par tiårene. Nyere estimater fra 
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andre land er forekomst på 2,5 % hos 6-12-åringer i Stockholms län i Sverige, 1,5 % hos tiåringer i 

Danmark og 1,5 % av åtteåringer i USA (FHI, 2018).  

8.1.10 Spiseforstyrrelser 
Spiseforstyrrelser forekommer sjelden i barneårene, men blir mer vanlig i tenårene. Når tenåringer 

inkluderes, varierer forekomsten fra 0,2 % - 1,1 %. Spiseforstyrrelser opptrer både som bulimi og 

anoreksi. Anoreksi kjennetegnes med veldig restriktivt inntak av mat og frykt for høy vekt, noe som 

etter hvert fører til betydelig undervekt. Bulimi kjennetegnes av episoder med overspising etterfulgt av 

kompenserende handlinger som selvfremkalt oppkast, trening, bruk av avføringsmidler og 

restriksjoner på matinntak.  

Både bulimi og anoreksi forekommer oftest hos jenter, og genetisk disposisjon er viktig. Risiko for 

anoreksi er forbundet med tvangspregede personlighetstrekk, og risiko for bulimi er forbundet med 

angst og depressive symptomer. Spiseforstyrrelser er ofte langvarige og kan vare i flere år. 

Dødsrisikoen er på om lag fem prosent i tiårsperioden etter sykdomsdebut (FHI, 2018). 

8.1.11 ADHD  

ADHD er en nevrologisk tilstand som kjennetegnes av hyperaktivitet, impulsivitet og 

konsentrasjonsvansker. Symptomene må være til stede på ulike arenaer som barnet befinner seg, det 

vil si både i familien og barnehagen/skolen. Symptomene må også gi en klar funksjonsnedsettelse i 

hverdagen. I tråd med dette kan det være vanskelig å stille en diagnose før barnet er i skolealder.  

Genetisk disposisjon er den viktigste risikofaktoren. Miljøbetingede faktorer er prematur fødsel, lav 

fødselsvekt, alkoholbruk hos mor i svangerskapet og lav sosioøkonomisk status hos foreldrene (FHI, 

2018). Studien «Foreldrenes utdanningsnivå påvirker barnas psykiske helse» fra Folkehelseinstituttet, 

viser at barn som har foreldre med kort utdanning, vokser opp med livsbetingelser som øker deres 

risiko for skoleproblemer og ADHD (FHI, 2016). I Norge er ADHD forekomsten beregnet til 3,4 % 

hos tolvåringer, men det er store fylkesforskjeller. Risikoen er høyere hos gutter enn hos jenter (FHI, 

2018).  

ADHD opptrer også sammen med andre helsetilstander, og andre tilstander kan gi ADHD-lignende 

symptomer. Barn, ungdom og voksne med ADHD behandles ofte med legemidler. Bruken av 

legemidler for ADHD i alle aldersgrupper er økende på landsbasis og i Nordre Follo (FHI, 2020). I de 

fleste tilfeller bør behandling med legemidler kombineres med andre tiltak.  

ADHD er en risikofaktor for utvikling av ulike vansker og det er viktig med tidlig hjelp. En studie av 

Mats Fredriksen viser til at ADHD vedvarer inn i voksen alder hos 50-70 % av de med diagnose fra 

barnealder. Krav og oppgaver som melder seg i overgangen til voksen alder, kan avdekke vansker med 

ulike funksjoner som tidligere ble ivaretatt av foreldre eller andre (Helsenorge, 2020). De fleste 

psykiske lidelser, inkludert ruslidelser, er vanligere blant unge voksne i alderen 18-27 år med ADHD-

diagnose, enn blant unge voksne i befolkningen forøvrig (FHI, 2016).  

 

8.1.12 Bipolare lidelser  
Ved bipolare lidelser svinger stemningsleiet mellom depresjon og grader av mani. I maniske faser er 

vanlige symptomer oppstemthet, irritasjon, impulsiv og ukritisk atferd, vrangforestillinger og redusert 

søvnbehov. I depressive perioder er vedkommende nedstemt, har lite energi, følelse av verdiløshet og 

overdrevet skyldfølelse og konsentrasjonsvansker (FHI, 2015). Man finner to varianter av bipolar 

lidelse, hvor bipolar I veksler mellom maniske og depressive faser, mens man i bipolar II ser mer 

moderate symptomer i maniske faser (hypomani).  
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For noen kan fasene mellom depressive og maniske perioder være symptomfrie, men en tredjedel har 

symptomer også i disse periodene. Forekomsten er mellom 1-2 % i befolkningen, og prognosen er som 

regel at lidelsen er noe man må leve med (FHI, 2015). Selvmordsrisikoen er forhøyet. Behandling med 

medisiner og psykoterapi kan bidra til å stabilisere symptomene og bidra til å mestre utfordringene 

tilstanden medfører.  

8.1.13 Schizofreni  

Forekomsten av schizofreni er cirka 1 % av verdens befolkning, i Norge tilsvarer dette mellom 600-

800 personer hvert år (FHI, 2015). Lidelsen påvirker hvordan man tenker, føler og oppfører seg. 

Symptomene inkluderer vrangforestillinger, hallusinasjoner og tankeforstyrrelser (helsebiblioteket, 

2019). Man får også problemer med konsentrasjon og sosial interaksjon, og mange isolerer seg.  

Lidelsen skaper ofte store utfordringer for både den som er rammet og nettverket rundt vedkommende. 

Risikoen for selvmord er høy blant personer med lidelsen, og omkring 5 % begår selvmord (FHI, 

2015). Årsakene til lidelsen er sammensatte og består av både underliggende genetiske sårbarheter i 

kombinasjon med psykologiske og psykososiale faktorer. Prognosen for lidelsen er varierende, rundt 

én av fire blir helt friske og mye tyder på at tidlig behandling er viktig for resultatet. For mange 

innebærer derimot lidelsen at man er i behov av hjelp og oppfølging i varierende grad resten av livet. 

8.1.14 Personlighetsforstyrrelser 

Personlighetsforstyrrelser er en samlebetegnelse på utfordringer som gir seg uttrykk i svekket 

fungering i samspill med andre, arbeidsmessig eller på andre områder. Undersøkelser har anslått at 

forekomsten av personlighetsforstyrrelser er høy, 13,1 % (FHI, 2015). Dette inkluderer mange ulike 

typer, og de forskjellige variantene har ulike prognoser og utslag for den som er berørt.  

Noen eksempler er engstelig unnvikende personlighetsforstyrrelse som kjennetegnes av omfattende 

tilbaketrekning og isolasjon, med sammensatte angstreaksjoner i møte med sosiale situasjoner som 

igjen styrker unngåelsen. Et annet eksempel er dyssosial/antisosial personlighetsforstyrrelse som ofte 

debuterer i tidlig alder (før fylte 15 år) i form av et vedvarende atferdsmønster preget av krenkelser av 

andres rettigheter, aggressivitet og vold, løgn, ansvarsfraskrivelse, kriminalitet og misbruk.  

Nytteverdien av behandling er avhengig av typen personlighetsproblematikk (FHI, 2015), men en del 

er tilstander hvor det ofte er behov for langvarig og sammensatt oppfølging.  

8.1.15 Dobbeltdiagnoser – ROP 

Personer med alvorlig ruslidelse har ofte samtidig psykisk sykdom, og pasienter med psykisk sykdom 

har mye hyppigere ruslidelse enn gjennomsnittet i befolkningen. Kombinasjonen alvorlig ruslidelse og 

alvorlig psykisk lidelse har fått kortnavnet ROP-lidelser (NHI, 2018). Det er uklart om de psykiske 

lidelsene utvikler seg som en følge av rusmiddelbruk eller omvendt, eller om felles risikofaktorer fører 

til både psykiske lidelser og økt rusmiddelbruk.  

Personer med ROP-lidelse bruker ofte rusmidler på en ødeleggende måte, og faller lett ut av 

behandlingstiltak. Undersøkelser viser at personer med rusmiddelavhengighet har mangedoblet 

forekomst av psykiske lidelser, sett opp mot gjennomsnittet av befolkningen. Dette gjelder særskilt 

schizofrenier, bipolare lidelser, depresjoner og alle typer angstlidelser (Helsedirektoratet, 2011). 

8.1.16 BrukerPlan 

BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget av rusproblemer og psykiske 

problemer blant tjenestemottakerne i kommunen. Resultatet for kartleggingen gir 

informasjonsgrunnlag for hvordan vi planlegger og dimensjonerer fremtidige tjenester. Formålet er å 

sikre best mulig, målrettet og konstadseffektiv bruk av tilgjengelige ressurser.  

Målgruppen for kartleggingen er innbyggere fra 16 år som mottar tjenester fra kommunens omsorgs- 

helse- og velferdstjenester, og som blir vurdert av en fagperson i instansen til å ha et rusproblem 
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og/eller psykiske helseproblemer. Det gjøres en individuell funksjonsvurdering på de åtte områdene 

bolig, arbeid og meningsfull aktivitet, økonomi, fysisk helse, rus, psykisk helse, sosial kompetanse og 

nettverk. I tillegg til dette kartlegges tjenestene brukeren i dag mottar, og den enkeltes framtidige 

tjenestebehov blir vurdert. 

Tidligere Ski kommune har kartlagt i BrukerPlan årlig siden 2013 (med unntak av 2019), mens 

tidligere Oppegård kommune ikke har brukt dette kartleggingsverktøyet. 

I oktober 2020 gjennomførte kommunen kartlegging av 367 innbyggere som mottar tjenester for sin 

rusavhengighet og/eller psykiske problemer. 200 av disse vurderes til å kun ha psykiske problemer 

uten rusproblematikk i tillegg, mens 167 har rusproblemer. 149 av de kartlagte med rusproblemer 

vurderes i tillegg til å ha en alvorlig eller mindre alvorlig psykisk lidelse. Blant de som er kartlagt uten 

rusproblemer, er 56 % kvinner, men andelen kvinner er nede på 32 % hos dem med rusproblemer i 

tillegg. 

Flesteparten av de kartlagte har en permanent og tilfredsstillende bosituasjon (71 % av de med 

rusproblemer, og 80 % av de med kun psykisk lidelse). 7 % av de med rusproblemer er bostedsløse. 

Bare 22 % av de med rusproblemer vurderes til å være i meningsfull aktivitet i tilstrekkelig grad, mens 

36 % av de med kun psykisk lidelse er det. 29 % av de med rusproblemer er ikke i noen form for 

aktivitet, og dette gjelder også 15% av de med psykisk lidelse. 

Det er 85 % av brukere med rusproblemer og 88 % av de med kun psykiske lidelser som har ytelser fra 

NAV som inntektskilde. 

Av de kartlagte brukerne vurderes 55-57 % til å ha noen eller omfattende fysiske plager. Det vurderes 

at 63 % av de med rusproblemer og 79 % av de med kun psykisk lidelse har funksjonssvikt innenfor 

psykisk helse, mens 14-19 % vurderes til å ha alvorlig funksjonssvikt. 87 % av de kartlagte med kun 

psykiske lidelse vurderes til å ha hatt omfattende lidelser i mer enn tre år, mens tallet for de med 

rusproblemer i tillegg er 97 %. 44 av de 367 kartlagte vurderes til å ha en ROP-lidelse. 

Det vurderes at 26-30 % har vanlige relasjoner med familie / sosialt nettverk, mens 58-62 % har 

begrensete relasjoner. 12-13 % vurderes til å ha lite eller ingen relasjoner til personer utenfor 

hjelpeapparatet.  

Resultatene fra BrukerPlan synliggjør at kommunen bør tilrettelegge for et aktivitetstilbud som gjør at 

flere i denne målgruppen kan være i meningsfull aktivitet. Tallene rundt bolig viser behov for at det i 

kommunens boligsosiale handlingsplan bør komme tiltak for at flere i denne målgruppen skal få tilbud 

om egen bolig. 

8.1.17 Dagliglivets aktiviteter (ADL) og helsefremmende tiltak 
Det å ha en trygg bosituasjon, tilgang på nødvendig helsehjelp og et stabilt nettverk er eksempler på 

viktige betingelser som påvirker helse og fungering. Dette er vilkår vi ofte tar for gitt når de er til 
stede. For mange av de med langvarige og sammensatte utfordringer er det ofte nettopp 

funksjonssvikten som synliggjør behovet for hjelp. Dette kommer gjerne i tillegg til den økte 

belastningen det er når man faller utenfor de ordinære, sosialt aksepterte arenaene. Mange kan oppleve 

skam, utenforskap og tap av kontroll over eget liv. Dette kan igjen bidra til følelse av avmakt. 

Dagliglivets aktiviteter og grunnleggende behov er viktige i et folkehelseperspektiv, og kommunen har 

ansvar for å tilby psykiske helse- og omsorgstjenester i hele livsløpet. Dette åpner for mange 

muligheter til å planlegge og iverksette helsefremmende tiltak for denne målgruppen. Det er også et 

poeng at denne målgruppen inkluderes i utformingen av de universelle folkehelsetiltakene som også 

gjelder den øvrige befolkningen, som for eksempel bibliotek, treningssenter og kulturtilbud. 

Helsefremmende tiltak er altså en av kommunens kjerneoppgaver. I den nasjonale veilederen Sammen 

om mestring står det at mennesker med langvarige problemer/lidelser ofte er utsatt for stigmatisering 

og diskriminering og at dette er et område hvor forebyggende tiltak er særlig viktig for denne 
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målgruppen (Helsedirektoratet, 2014, s. 55). Dette er viktig å huske på i møte med - og i 

planleggingen av tilbud for - mennesker med sammensatte og langvarige behov for oppfølging. 
 

8.1.18 Kommunale boliger (jfr Boligstrategi for Nordre Follo kommune) 
Blant de mange levekårsfaktorer som påvirker helse, spiller bolig og bomiljø en sentral rolle 

(Helsedirektoratet, 2011, IS-1857 s. 7). Et viktig mål er derfor at folk flest på sikt får mulighet til å 

etablere en trygg ramme rundt bosituasjonen i det ordinære boligmarkedet.  Bolig blir regnet som den 

fjerde velferdspilaren, ved siden av helse, utdanning og arbeid (NOU 2011:15 s. 23) Videre beskrives 

gode og trygge boforhold som potensielt viktig for å kunne realisere effekter på andre 

velferdsområder, som utdanning, helse og arbeidsmarkedstilknytning. Blant annet ser boforhold ut til å 

ha en selvstendig effekt på utdannings- og arbeidsmarkedsutfall, og særlig gjelder dette for barn og 

unge (Institutt for samfunnsforskning, 2019:1, s. 11). 

Kommunal bolig er ingen lovpålagt tjeneste, men gir en mulighet for de som trenger hjelp til å skaffe 

seg bolig på grunn av dårlig økonomi, nedsatt funksjonsevne, helsemessige og/eller sosiale problemer, 

eller liknende forhold. I denne gruppen er også utfordringer med psykisk helse og/eller rus inkludert. 

De fleste av de som har psykiske helseutfordringer og er vurdert som vanskeligstilte på boligmarkedet, 

bor i ordinære kommunale eller privat leide boliger og har individuelle behov for tjenester og 

økonomiske støtteordninger.  

Å innhente og kartlegge behovene til de som søker om utleiebolig på gruppenivå er videre relevant når 

kommunen skal planlegge hva slags boligtype, beliggenhet, bomiljø og oppfølging det er bruk for. I 

Nordre Follo er det per i dag totalt ca. 850 kommunale utleieboliger.  Av disse er 95 beregnet for 

mennesker med psykiske og/eller rusutfordringer. Boligene har enten tilknytning til en personalbase 

og/eller annen oppfølging fra psykisk helsetjeneste.  

Alle kommunale boligkontrakter er som hovedregel ment å være midlertidige, med en ramme på 3 år.  

I kontraktsperioden er det forventet at beboeren har som mål å etablere seg i det ordinære 

boligmarkedet, og at det kun unntaksvis skal inngås lengre leieavtaler. I praksis ser vi at det av ulike 

grunner er et mål som kan være vanskelig å nå for de som er vanskeligstilt på boligmarkedet. 

Kommunale utleieboliger er i tillegg et knapphetsgode. For at det skal være en tjeneste som treffer 

riktig og er tilgjengelig for de som til enhver tid har behov, er det viktig å ha en bevisst prioritering 

parallelt med satsing på å bistå den enkelte til å nyttiggjøre seg ulike boligvirkemidler. 

Ambulant personell, FACT-ansatte og ruskonsulenter representerer den oppsøkende tjenesten i 

kommunale utleieboliger og i det ordinære boligmarkedet. Tilbakemeldinger fra Psykisk helse og rus 

synliggjør at dette er ønske om å styrke og videreutvikle denne typen tjenester, sistnevnte både av 

ressurshensyn, som inspirasjon til utvikling av boligsosialt arbeid og med bakgrunn i recovery.  

I det følgende vil vi nevne noen målgrupper som er å regne som vanskeligstilte på grunn av psykiske 

helse- og rusutfordringer, og som kan ha behov for kommunal bolig med oppfølging av psykisk 

helsetjeneste fra en personalbase i en kortere eller lengre periode: 

• Barn / unge voksne 

- Personer som står på terskelen til voksenlivet, bor hjemme hos foreldre og har 

manglende boerfaring 

- Personer som har hatt bo- og oppfølging i barnevern og er i ettervern (omsorgssvikt, 

traumer) 

- Personer som har langvarige, kroniske psykiske plager (affektive lidelser, traumer og 

psykose) 

  

• Voksne / eldre voksne 
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- Personer som har langvarige, kroniske psykiske plager (bipolare lidelser, traumer og 

psykose)  

- Personer som på grunn av overforbruk av rus, eventuelt i kombinasjon med psykiske 

plager ikke har boevne i en ordinær kommunal eller privat boligleie 

Det ligger et betydelig potensial for bedret psykisk helse ved å ha en trygg bosituasjon. Tilgang på 

egnede kommunale boliger er derfor et viktig satsningsområde i årene framover.  

 

8.2 Risiko- og beskyttelsesfaktorer 
 

8.2.1 Generelle risikofaktorer 

Vår psykiske helse og tendens til misbruk av rusmidler har sammenheng med hvem vi er, og hva vi 

opplever i livet. Når det gjelder hvem vi er, viser forskning at en del psykiske lidelser har en genetisk 

komponent. For eksempel viser studier at arveligheten av bipolar lidelse og schizofreni ligger rundt 80 

%, mens arveligheten av depresjon er 37 % (FHI, 2018). Når det gjelder miljømessige faktorer er det 

mange ting som kan spille inn. Bronfenbrenner utviklet den utviklingsøkologiske modell for å 

synliggjøre hvordan ulike nivåer av våre omgivelser påvirker vår individuelle utvikling (Härkönen, 

2008).  

 

Figur 1. Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell (Helsedirektoratet, 2015, s. 14). 

Jo lenger ut i modellen man beveger seg, jo større påvirkning vil de ulike faktorene ha på den enkeltes 

liv og helse. Et godt eksempel på dette er røyking. Man har sett at foreldres forhold til røyking kan 

påvirke barn og unge, det samme gjelder venner (Andersen, 2003). Begge disse vil inkluderes i et 

barns mikrosystem. Det som likevel har påvirket nordmenns røykeatferd aller mest, er innføringen av 
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røykeloven som trådte i kraft i 2014. I 2001 røykte én av tre daglig, i 2016 røykte én av ti daglig 

(Bahus & Gursli-Berg, 2018). Dette er et eksempel på en faktor tilhørende eksosystemet i 

Bronfenbrenners modell. Dette gjenspeiles også når man ser på FNs bærekraftmål.  

Faktorer som påvirker mange, for eksempel mangel på tilgang til rent vann, sult, fattigdom og 

klimaendringer, får store konsekvenser for folkehelsen og folks muligheter til gode liv. Faktorene i de 

ytre systemene har mye å si for hvordan livene i befolkningen blir. Det er her vi har størst muligheter 

til å påvirke. Dette er potensielle risikofaktorer eller beskyttende faktorer, alt etter som hvordan vi 

klarer å skape våre lokalsamfunn. 

8.2.2 Risikofaktorer for Nordre Follo 

Noen faktorer er generelle for Norges befolkning. Ser vi på folkehelseprofilen for Nordre Follo, er det 

noen områder som skiller seg ut som vil kunne ha betydning for psykisk helse og rusbruk. For 

eksempel viser profilen at antallet som bor alene i Nordre Follo, har steget i perioden 2010–2018. I 

tillegg øker antallet skilsmisser. Ensomhet og isolasjon er faktorer vi vet påvirker både den psykiske 

og fysiske helsen vår. En artikkel fra 2018 viste til at det å føle seg ensom i seg selv førte til dårligere 

somatisk helse, mens sosial isolasjon (reelt fravær av sosial kontakt) førte til tidlig død (Lauritsen, 

2018). I lys av den pågående pandemien er dette særlig viktige funn (se eget avsnitt på s. 26).  

 

8.2.3 Sosial ulikhet i helse 
Det er geografiske forskjeller i kommunen, og å forebygge sosial ulikhet i helse vil være et viktig 

innsatsområde i årene fremover. Sosial ulikhet innebærer at det er en sosial gradient i hvor god helse 

man har. Forskning viser at jo lengre utdanning og bedre økonomi man har, jo bedre helse har man 

(FHI, 2018). Ser man på forskjellen mellom de med lengst og kortest utdanning skiller det 5-6 leveår. 

Disse forskjellene finner man for nesten alle somatiske plager, sykdommer og skader, de finnes i 

samtlige aldersgrupper og man ser ingen forskjell på kjønn. For samfunnet innebærer dette større 

fravær i arbeidslivet og betydelig svekket livskvalitet og helse. Disse forskjellene er urettferdige og 

hindrer oss i å utnytte potensialet til hver enkelt, noe som har konsekvenser både på individ- og 

samfunnsnivå.  

 

8.3 Psykiske lidelser i et utviklingsperspektiv 
En god barndom varer livet ut og kan sees i sammenheng med at mye av grunnlaget for den voksne 

befolkningens psykiske helse legges i barne- og ungdomsårene.  

Psykiske lidelser og problemer fremstår ulikt på ulike alderstrinn. Psykiske lidelser hos de minste 

barna gir seg ofte utslag i forstyrret regulering av spising og søvn, motorisk uro, irritabilitet, unormalt 

mye gråting og skriking, passivitet, tilbaketrekning og mangel på glede over det som vanligvis er 

gledelige opplevelser.  

I tidlig barndom kan man se de første tegnene på tilstander som gir mangelfull eller forsinket utvikling 

av kognitive og motoriske ferdigheter. Dette gjelder psykisk utviklingshemming og spesifikke 

utviklingsforstyrrelser som autismeforstyrrelser, ADHD, språkforstyrrelser, motoriske forsinkelser og 

lærevansker. Disse blir ofte ikke diagnostisert før i skolealder selv om symptomer kommer til syne i 

tidlig barnealder.  

I skolealder vil barn i større grad kunne uttrykke seg verbalt, men har begrensede forutsetninger for å 

beskrive sine vansker. I tråd med dette vil endringer i atferd, enten i form av internaliserende 

symptomer som tilbaketrekning, tristhet, redusert appetitt, mangel på glede m.m. være viktige 

symptomer. I puberteten øker forekomsten av depresjon og andre stemningslidelser, spesielt blant 

jenter, og i denne alderen vil de fleste kunne beskrive egne symptomer (FHI, 2018).  
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Forebygging av genetiske disposisjoner er ikke mulig, derimot kan mye gjøres for å forebygge 

miljøbetingede risikofaktorer (FHI, 2018). For tidlig innsats og forebygging er det av betydning at de 

som jobber med barn og unge i kommunen har kunnskap om hvordan symptomer på ulike alderstrinn 

viser seg. Kjennskap til risikofaktorer for psykiske lidelser og dokumentasjon av familien og barnets 

erfaringer gjør det mulig å forebygge. 

8.3.1 Barndom og tilknytning 

Før fødselen har barnet et fosterliv som i mer eller mindre grad har vært preget av kjærlighet og 

omsorg, eller vært preget av foreldre som på grunn av for eksempel rusmisbruk eller psykisk sykdom 

ikke har vært i stand til å ta godt nok vare på det ufødte barnet. Blant annet gir alkohol risiko for 

fosterskader som kan medføre varige skader på hjernen og forstyrre barnets utvikling gjennom hele 

livsløpet. I Norge har andelen kvinner som oppgir at de drikker alkohol økt de siste tiårene. Mange har 

allerede etablert et drikkemønster når de blir gravide i tråd med at gjennomsnittsalderen for 

førstegangsfødende er på 28 år. Undersøkelser viser at svært få kutter alkohol når de forsøker å bli 

gravide (Holme et. al, 2016, s. 257-267). 

Tilknytningsteori handler om foreldre som trygg base og trygg havn, slik at sped- og småbarn kan 

søke trøst og omsorg, eller bli støttet i sin utforsking av omgivelsene. Forskning viser at det er spesielt 

omsorgspersonens evne til å trøste når barnet blir engstelig, som bidrar til en trygg tilknytning. Barn 

som ikke har blitt møtt på sine behov for spesielt trøst og omsorg, vil ikke i like stor grad stole på 

omgivelsene (Holme et. al, 2016, s. 63-72).  

Bruk av rusmidler og psykisk sykdom kan være til hinder for foreldre når de skal møte barns behov for 

trøst og støtte. Misbruk av rusmidler er ofte et problem som skjules. I tråd med dette kan det være 

vanskelig å vite hvor mange barn som vokser opp med foreldre som har utfordringer med rus og 

psykisk sykdom. En rapport fra Folkehelseinstituttet (2011) estimerer imidlertid at ca. 260 000 (26,5 

%) av norske barn lever med foreldre som har moderate til alvorlige problemer knyttet til rus og 

psykisk helse. Barn som vokser opp med foreldre som har rusproblemer, har forhøyet risiko for en 

rekke uheldige faktorer i sitt omsorgsmiljø. Rusproblemer henger ofte sammen med andre vansker 

som psykiske problemer, høyt stress og andre livsbelastninger i tillegg til rusmisbruket. Rusmisbruket 

i seg selv er en av flere risikofaktorer som kan svekke foreldreferdighetene og ha en uheldig 

påvirkning på barnets utvikling (Holme et. al, 2016, s. 257-267).  

Med familieperspektiv og bedre samhandling i tjenestetilbudet kan svikt i omsorg og mangelfull 

utviklingsstøtte i familier med sammensatte vansker forebygges.  

8.3.2 Barn som pårørende 
Forskning viser at barn som vokser opp med psykisk syke, somatisk syke eller rusavhengige foreldre 

opplever et spekter av bekymringer og har høyere risiko for å utvikle psykiske, sosiale og 

adferdsmessige problemer enn andre barn. De har også større risiko for å oppleve konfliktfylte 

familiesamspill, dårlig foreldrefungering og omsorgssvikt. Foreldres sykdom eller rusavhengighet vil i 

ulik grad og på ulike måter innvirke på foreldrerollen og dermed barnas oppvekstmiljø. Til tross for 

risiko, vokser også en stor andel opp og klarer seg bra (Helsedirektoratet, 2017). 

Noen ganger vokser barn opp med søsken som er syke eller har nedsatt funksjonsevne. Denne gruppen 

er det fremdeles lite forskning på, men det er grunn til å være oppmerksom på disse barna med tanke 

på hvordan familien fungerer og hvordan friske søsken blir ivaretatt. 

Mindreårige barns rettigheter er nedfelt både i lov om helsepersonell og i lov om pasient- og 

brukerrettigheter. Helsepersonell skal blant annet «bidra til å ivareta behovet for informasjon og 

nødvendig oppfølging som mindreårige barn av pasienter med psykisk sykdom, rusavhengighet eller 
alvorlig somatisk sykdom eller skade kan ha som følge av foreldrenes tilstand» (Helsepersonelloven, 

1999, §10a). 



29 
 

8.4 Konsekvenser for befolkningen av en pandemi 
Siden starten av 2020 har hele verden vært påvirket av den pågående koronapandemien. Dette gir 

utslag på mange nivåer i samfunnet. Både arbeid, økonomi, fysisk og psykisk helse påvirkes både av 

pandemien i seg selv og tiltakene for å stoppe den. Et av tiltakene som har størst effekt på 

smittespredning, er mangel på sosial kontakt, noe som har ført til at store deler av befolkningen i 

lengre perioder har vært i isolasjon og karantene. På sikt får dette konsekvenser. Dette påvirker særlig 

sårbare grupper som allerede har eksisterende sårbarhetsfaktorer: blant annet eldre, syke, utsatte barn 

og unge, både voksne og barn som lever under vold eller er utsatt for seksuelle overgrep og personer 

med psykiske helse- eller rusutfordringer. Forskning har vist at effekten av isolasjon og karantene 

under en pandemi fører til økt symptomtrykk, også for personer som ikke tidligere har hatt slike 

symptomer. Studier har funnet økning i symptomer på angst, frykt, forvirring, sorg, nummenhet og 

angstrelatert insomni (Brooks et. al, 2020, s. 913). Konsekvensene av dette på sikt er at flere vil være i 

behov av psykiske helse- og rustjenester, særlig i kommunene.  

8.4.1 Å vokse opp under en pandemi 

Ikke siden krigen har det vært innført så inngripende tiltak som nedstengning av barnehager, skoler og 

arbeidsplasser.  Barn og unge, spesielt de som bor på steder med høyt smittetrykk, har levd med flere 

livsbegrensende restriksjoner over lang tid. Mangel på kontinuitet på arenaer som skole, 

fritidsaktiviteter og vennetreff skaper økt bekymring og ensomhet hos unge. I flere familier er 

foreldrene bekymret for egen jobbsituasjon, økonomi og helse. Dette kan øke stress- og konfliktvinået 

i familien, noe som kan gå hardt utover barna (Bufdir, 2021). Alt annet som skjer under et år, som 

utvikling av selvstendighet og relasjonsbygging kan være utfordrende når sosial distansering er 

normalen.  

Vi vet ennå lite om langtidskonsekvensene pandemien og smitteverntiltakene har på barn og unge. De 

fleste studiene er tverrsnittstudier og kan ikke sikkert si noe om endring som følge av pandemien, kun 

selvopplevde endringer. Fremover vil det være viktig å følge med på resultater av studier (Bufdir, 

2020). Kartlegging av den kunnskapen vi har, er nødvendig slik at tiltak kan iverksettes og 

anbefalinger gis. Særlige berøringsområder i tillegg til smitte og sykdom er familiesituasjonen, skole 

og læring, psykisk helse, venner og sosiale relasjoner og tilgang på ulike hjelpetjenester. Grupper av 

sårbare barn og unge som er ekstra utsatte, er de som utsettes for mishandling i hjemmet, barn med 

lærevansker/funksjonshemninger, seksuelle minoriteter, etniske minoriteter og barn i familier med 

belastninger under pandemien (FHI, 2021). 

 

8.5 Tilbakemeldingskultur og brukermedvirkning 
I Nordre Follo kommune er det forankret i kommuneplanen og strategi- og handlingsplanen at 

innbyggerne skal mestre egen hverdag og at brukermedvirkning skal tas på alvor, måles, registreres og 

benyttes i planlegging og videreutvikling av tjenester og tilbud. Vi ønsker at tjenestene vi leverer skal 

ha effekt og oppleves som riktige og nyttige for våre innbyggere. Vi ønsker at de som er i kontakt med 

våre tjenester skal oppleve at de blir hørt, respektert og tatt på alvor når de har behov for hjelp og 

bistand. Dette vet vi også fra forskning er nødvendig for å lykkes med å gi hjelp som faktisk hjelper. 

Lovverket gir også tydelige føringer for behovet for og retten til å medvirke i utformingen av eget 

tjenestetilbud: 

• I helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 fremgår det at: kommunen skal sikre nødvendig tilbud 

av tjenester som skal bidra til stimulering av egen læring, motivasjon, økt funksjons- og 

mestringsevne, likeverd og deltakelse. Kommunen skal sikre den sosialfaglige tilnærmingen 

for å sikre en helhetlig oppfølging av mennesker med psykiske lidelser og 

rusmiddelavhengighet.  
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• Helse- og omsorgstjenesteloven §3-3 Helsefremmende og forebyggende 

arbeid sier: Bestemmelsen sier ikke noe om hvilke tiltak helse- og omsorgstjenesten skal 

arbeide for blir iverksatt, men gir tjenesten anledning til å utvise nytenkning og kreativitet 

med sikte på å finne formålstjenlige virkemidler tilpasset spesielle befolkningsgrupper og 

lokale behov. Tiltakene må dessuten tilpasses aktiviteter til andre offentlige sektorer, private 

organisasjoner tilbud og kommunens økonomi.  

• Pasient- og brukerrettighetsloven §3-1 Pasientens og brukerens rett til 

medvirkning sier: Pasient og bruker har rett til å medvirke ved gjennomføring av helse- og 

omsorgstjenester. Pasienten har herunder rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og 

forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder. Tjenestetilbudet skal så langt som mulig 

utformes i samarbeid med pasient og bruker.  

• Pasient- og brukerrettighetsloven §3-5 Informasjonens form sier: Informasjonen skal være 

tilpasset mottakerens individuelle forutsetninger, som alder, modenhet, erfaring og kultur- og 

språkbakgrunn. Informasjonen skal gis på en hensynsfull måte. Personellet skal så langt som 

mulig sikre seg at mottakeren har forstått innholdet og betydningen av informasjonen. 

Opplysning om den informasjon som er gitt, skal nedtegnes i pasientens eller brukerens 

journal. 

 

I Nordre Follo er vi godt i gang med å implementere feedback-informerte tjenester (FIT). Dette er et 

verktøy hvor den som tar imot hjelpen får muligheten til å gi systematisk tilbakemelding på hjelpen 

som gis. Verktøyene gjør at vi kan følge med på utviklingen underveis i forløpet, enkelt fange opp 

hvor vi ikke lykkes, justere kursen og hindre at personer som trenger hjelp dropper ut av tilbudet. 

Verktøyene gir også muligheten til å gi tilbakemelding på relasjonen til hjelperen slik at misforståelser 

eller opplevelser av brudd i trygghet kan fanges opp og forsøkes reparert.  

Hvis vi lykkes med dette, vet vi at tilliten øker og sjansen er større for at folk opplever hjelpen som 

nyttig. Dette blir også ivaretatt på systemnivå ved at tilbakemeldinger fra innbyggerne påvirker 

utformingen av tjenestetilbudene og legges til grunn for kompetanseheving og veiledning blant de 

ansatte. Et eget prosjekt for å jobbe med implementering av verktøyene ble igangsatt allerede i 2020 i 

virksomheten Psykisk helse og rus og er planlagt videreført i temaplanens periode. I Helsetjenester for 

barn og unge og Forebygging og tiltak er verktøyet også tatt i bruk og arbeidet med implementering er 

godt i gang.  

For de med langvarige og sammensatte behov tilsier tilbakemeldinger fra de ansatte at flere opplever 

det som særlig utfordrende å jobbe med brukermedvirkning og tilbakemeldinger for denne 

brukergruppen. Gitt problematikken er det lett å forstå at personer man enten ikke får kontakt med 

(eksempelvis møter ikke til avtaler, er i aktiv psykose eller rus) eller som er i akutt krise kan være 

vanskeligere å innhente systematiske tilbakemeldinger fra. Det trekkes også frem at man ofte har 

kontakt med denne målgruppen over lengre tidsperioder og på andre arenaer enn de som møter til 

polikliniske samtaler, hvor det ofte er enklere å få til systematisk bruk av tilbakemeldinger.  

 

Det er mange måter å innhente tilbakemeldinger på og å få frem hva som er viktig for den som skal ta 

imot hjelpen. Når det gjelder denne målgruppen er det også gode erfaringer med bruk av 

Feedbackinformerte tjenester, men det finnes selvsagt også arenaer hvor dette ikke er et egnet redskap. 

En viktig del av det videre arbeidet blir derfor å finne flere måter å jobbe med systematiske 

tilbakemeldinger der vi mangler verktøy, slik at vi sikrer at alle får likeverdige muligheter til å gi 

tilbakemeldinger på hjelpen de får, tilpasset sin kontekst og ramme for hjelpen som gis.  

 

8.6 Pårørende  
Pårørende har rett til veiledning og informasjon når de henvender seg til helse- og omsorgstjenestene 

(Pasient- og brukerrettighetsloven, 1999, §3-3). Helsepersonell kan uten hinder fra taushetsplikten gi 

generell informasjon som for eksempel rutiner og tilbud, lovverk, saksbehandling og rettigheter og 
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tilbud til pårørende. Helsepersonell kan også snakke med pårørende om informasjon som allerede er 

kjent for dem, for eksempel ved kjennskap til diagnose hvor helsepersonell kan gi generell 

informasjon om årsaker til tilstand, symptomer og behandling. Hvis pasient/bruker samtykker til det, 

kan helsepersonell gi ytterligere informasjon til nærmeste pårørende (Helsenorge, 2018). Gjelder 

situasjonen tvungen helsehjelp, har nærmeste pårørende ytterligere rettigheter knyttet til etablering og 

gjennomføring av dette, for eksempel rett til å be kommunelege vedta tvungen legeundersøkelse for å 

konstatere om vilkårene er oppfylt. Pårørende kan også melde fra om omfattende rusmiddelmisbruk i 

kommunen. Det skal da undersøkes av kommunen om det er behov for tilbakehold i institusjon uten 

samtykke fra pasient/bruker. Ytterligere rettigheter gjelder også for nærmeste pårørende der 

pasient/bruker er vurdert til å ikke inneha samtykkekompetanse (Helsenorge, 2018).  

Det medfører store belastninger å være pårørende til en som har en alvorlig psykisk lidelse og/eller 

rusavhengighet. Forskningen viser gjennomgående at pårørende ofte selv får helseutfordringer som 

følge av langvarig stress og belastning (Helsedirektoratet, 2017). Forskning på pårørende til personer 

med psykiske lidelser viser at deres liv blir tett sammenvevd til den som har en alvorlig psykisk 

lidelse, og at hverdagen følgelig blir krevende. Studier av tiltak hvor pårørende involveres i 

behandlingen, viser at dette kan bidra til økt forståelse blant pårørende, reduksjon i risikoen for 

tilbakefall for pasient/bruker og redusere bruken av helsetjenester (Helsedirektoratet, 2017). For 

personer som er pårørende til personer med rusavhengighet viser forskning at mange opplever store 

belastninger. Blant vanlige utfordringer er bekymring for dem som ruser seg, manglende trygghet, 

konflikter og trusler, pengeproblemer og psykiske og kroppslige helseplager (Helsedirektoratet, 2017). 

Studier viser at intervensjoner som inkluderer støtte ser ut til å ha god effekt for familiemedlemmer og 

kan potensielt være kostnadseffektivt for tjenestene (Helsedirektoratet, 2017).  

 

8.7 Helserett og lovverk  
Helseretten omhandler både rettigheter for pasienter og brukere og plikter for helsepersonell. Den er 

videre forankret i grunnloven og internasjonalt lovverk og legger føringer for forsvarlighetstenkning i 

møte med pasienter og brukere. Helseretten har i økende grad konkretisert og dermed styrket 

grunnleggende rettsprinsipper, blant annet autonomiprinsippet og den enkeltes rett til å påvirke og 

bestemme over eget liv. Dette får betydning i møte med mennesker som har behov for psykisk 

helsehjelp.  

Det er utarbeidet ulike lover og rettsregler knyttet opp mot retten til nødvendig helsehjelp (Pasient- og 

brukerrettighetsloven, 1999, §2-1a) samtykke til helsehjelp (Pasient- og brukerrettighetsloven, 1999, 

kapittel 4) og rett til informasjon og medvirkning (Pasient- og brukerrettighetsloven, 1999, kapittel 3). 

Motsvarende og parallelt får dette konsekvenser for helsepersonells plikter i møte med mennesker som 

har behov for bistand (Helsepersonelloven, 1997). 

Helserettslige vurderinger skal ligge til grunn i all tilnærming og tjenesteoppfølging fra helsepersonell 

noe som igjen forutsetter grunnleggende helserettslig forståelse, faglige kvalifikasjoner og bruk av 

skjønn når man skal hjelpe.  

Rettsregler kan fremstå motstridende i noen sammenhenger og kan få konsekvenser for 

forsvarlighetsvurdering. Begrepet forsvarlighet brukes når vi omtaler kvaliteten på tjenestetilbud og 

oppfølging. Rettsreglene som er utarbeidet knyttet til forsvarlighet skal sikre en minstestandard på 

helsetjenestene for alle. Hva som er forsvarlig til enhver tid, reguleres av ulike rettsregler, men 

forandres og tilpasses samfunnets utvikling og vil derfor i stor grad være avhengig av skjønn.  

Helseretten gir også føringer og råd for hvordan helse- og omsorgstjenesten skal organisere og 

tilrettelegge for forsvarlige tjenester (Helsepersonelloven,1997, §4). Konkret har det for eksempel ført 

til at brukere som har behov for sammensatte og langvarige tjenester, har en lovfestet rett på 



32 
 

koordinator når de har to eller flere tjenester (Helse- og omsorgstjenesteloven 2011, §7-2, 

spesialisthelsetjenesteloven, 1999, §2-5a). Koordinator skal ha en nøkkelrolle når det gjelder målet om 

at brukere og pasienter skal oppleve at tjenesten og oppfølgingen er helhetlige, sammenhengende og 

gir mening. Koordinatorrollen er knyttet til individuell plan (Helse- og omsorgstjenesteloven 2011, §7-

1, spesialisthelsetjenesteloven, 1999, §2-5) og etablering av ansvarsgruppe dersom bruker ønsker det. 

Koordinator er en rettighet brukere med langvarig og sammensatte tjenester har, og som både 

kommunen og spesialisthelsetjenesten har plikt til å etablere når behovet er til stede. 

Pasienter og brukere med langvarig og sammensatt problematikk har ofte behov for oppfølging fra 

både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten samtidig. I slike samhandlingssituasjoner er 

det viktig at roller og myndighetsområder er avklart for helsepersonell og forståelig for brukere og 

pasienter.  

Det overordnede målet med helse- og omsorgstjenesten er å gi hele befolkningen, uavhengig 
av bosted alder og kjønn lik tilgang til helse- og omsorgstjenester av god kvalitet. (Befring, 

Hirst, Ohnstad, Paulsrud, 2019, s. 13) 

Hovedregelen er at alle helse- og omsorgstjenester i kommunal regi er frivillige og basert på brukers 

samtykke. Beslutninger om tvungent psykisk helsevern både i og utenfor sykehus skal administreres 

av spesialisthelsetjenesten (Psykisk helsevernloven,1999). Særlig er det viktig å ha et bevisst forhold 

til hva som er behandling og hva som er helse- og omsorgstjenester og sosialfaglig tilnærming.  

I noen saker som krever samarbeid på tvers av nivåene gis det tilbakemelding som kan tyde på at det i 

noen grad har utviklet seg kulturer og holdninger på systemnivå og i praktisk tilnærming som ikke er 

lovhjemlet og som derfor ikke er forsvarlige. Dette kan for eksempel gjelde helsepersonells forståelse 

av rolle og myndighetsområde overfor bruker/pasient og opp mot samarbeidspartnere når det gjelder 

tvangsbruk.  

I arbeidet med temaplanen belyser vi noen av innspillene vi har fått av behandlere og fagpersoner som 

i sin iver etter å være løsningsorienterte og proaktive, handler på vegne av hovedpersonen med forslag 

til løsninger som ikke er hjemlet i lov og som derfor ikke kan gjennomføres. En konsekvens av 

sistnevnte er at bruker/pasient ikke får nødvendig og forsvarlig helsehjelp og heller ikke får oppfylt 

sine rettigheter. Dette blir av virksomhet psykisk helse og rus trukket fram som et område det har vært 

satset særlig på de siste årene. Her trekkes det også fram at en viktig motivasjonsfaktor og 

kvalitetsindikator har vært de sakene som er løftet til statsforvalternivå, og der Nordre Follo har fått 

konstruktive tilbakemeldinger på forhold som får betydning for samarbeidsklima og kvalitet i 

tjenesteutviklingen.  
 

8.8 Konsekvenser av psykisk uhelse og rusproblematikk 
Psykiske lidelser og ruslidelser er som sagt den andre største årsaken til tapte leveår og helsetap fra 

ikke-dødelige sykdommer. Bruk av alkohol og illegale rusmidler er blant de viktigste risikofaktorene 

for å dø før fylte 70 år i Norge (FHI, 2019). Sykemeldinger, uførepensjon og økt dødelighet er noen av 

de viktigste følgene av psykiske sykdommer. Angst og depresjon bidrar mest til sykefraværet og er 

forbundet med både gjentatte og langvarige sykefraværsperioder (FHI, 2018). Angst og depresjon øker 

også sannsynligheten for uføretrygd på grunn av somatiske tilstander (FHI, 2018). Forventet levealder 

for personer med schizofreni eller bipolar lidelse er 10-20 år kortere sammenliknet med den generelle 

befolkningen. Også personer med depresjon eller angst har økt dødelighet sammenliknet med den 

generelle befolkningen (FHI, 2018). Personer med psykiske lidelser har også økt risiko for selvmord.  

De fysiske, psykiske og sosiale konsekvensene av rusmisbruk vil kunne variere. Rusmisbruk rammer 

både den enkelte og dens nærmeste familie, men innebærer samtidig en stor samfunnsutfordring. 

Rusmisbruk i ung alder vil kunne påvirke relasjoner til venner og familie, øker sannsynligheten for å 
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falle ut av skole og arbeidslivet, samt deltakelse i kriminelle aktiviteter. I forlengelsen av dette ser man 

erfaringsmessig også at mange får økonomiske problemer, og blir avhengige av støtte fra det 

offentlige. Samfunnet legger til rette for – og bruker store økonomiske ressurser på – både behandling 

og ettervern for rusmisbrukere, samtidig som det tilrettelegges for forebyggende tiltak. Sistnevnte er 

særlig viktig blant barn og unge – nettopp på bakgrunn av avhengighetsrisikoen og påvirkningen 

rusmidler har på hjernen ved bruk av rusmidler i tenårene (Folkehelseinstituttet, 2018). 
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Vedlegg 1  

Medvirkning og innspill 
 

Prosjektgruppe 

Prosjektgruppen har bestått av ulike personer underveis. Nedenfor følger en oversikt over personer 

som har deltatt, rolle og i hvilken grad de har deltatt. 

Navn Rolle Prosjektdeltakelse 

Lotta Sjåfjell Psykologspesialist Samfunns- og 

allmennpsykologi, Rask psykisk 

helsehjelp, Virksomhet psykisk helse 

og rus 

Prosjektleder fra mai 2020 

Ingunn Dreyer Ødegaard Psykolog, Rask psykisk helsehjelp, 

Virksomhet psykisk helse og rus 

Prosjektleder oppstart/igangsatte 

prosjektet og skrev mandat 

Hanne Hammond-Moe Helsefaglig rådgiver, Utvikling og 

forvaltning, Oppvekst og læring  

Prosjektdeltaker og assisterende 

prosjektleder fra januar 2021 

Anne Høibø Saksbehandler, Koordinering og 

inntak, Virksomhet psykisk helse og 

rus 

Prosjektdeltaker 

Elin Helen Haugen Fagleder, Oppfølgingstjenesten rus, 

Virksomhet psykisk helse og rus 

Prosjektdeltaker 

Iris Bjørk Sævarsdottir Sandvik Helsesykepleier, Helsetjenester for 

barn og unge 

Prosjektdeltaker 

Siri Fjeld Spesialrådgiver, Helse og mestring Prosjektdeltaker 

Tone Marie Bøhmer Psykolog, Hjelper’n, Forebygging og 

tiltak 

Prosjektdeltaker (periode) 

Kristin Fidje Engebretsen Avdelingsleder, Finnstadveien 8, 

Virksomhet psykisk helse og rus 

Prosjektdeltaker (periode) 

Gunn Janet Borg Pedersen Miljøarbeidertjenesten 

NAV Nordre Follo 

 

Prosjektdeltaker (periode) 

 

Innbyggere 

Opprinnelig var det planlagt workshops for å involvere innbyggerne, men dette ble avlyst pga 

koronapandemien. Høsten 2020 ble det i stedet laget og sendt ut en brukerundersøkelse. 

Undersøkelsen var rettet mot personer som hadde vært i kontakt med tjenester i kommunen som følge 

av psykiske helse- og/eller rusplager. Undersøkelsen ble publisert på kommunens nettsider, facebook, 

innbygger-app, ØB og skjermer på fastlegekontorer, NAV og sykehjemmene. I tillegg ble det trykket 

opp plakater med QR-kode som ble hengt opp på aktuelle tjenestesteder i kommunen. Til sammen var 
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det 56 personer som deltok i undersøkelsen. Se vedlegg 1 for nærmere gjennomgang av innspillene 

som ble gitt. 

Barn og unge 

Brukerundersøkelsen ble hengt opp på helsestasjonene, helsestasjon for ungdom, videregående skoler 

og i lokalene til Hjelper´n/ forebygging og tiltak. Oversikten fra undersøkelsen viste at 7,3 % av 

svarene var gitt av personer under 25 år, kun 1,8 % var under 18 år. 

Ansatte og ledere i kommunen 

Det ble utarbeidet to spørreundersøkelser for ansatte og ressurspersoner. Den ene fokuserte på 

forebygging og milde forløp, den andre på langvarige og sammensatte forløp. Avdelingslederne i 

Skolehelsetjenesten, Forebygging og tiltak og Virksomhet psykisk helse og rus fikk ansvar for å 

gjennomføre undersøkelsene med sine ansatte og sende inn ett felles svar per avdeling. Utvalgte 

aktører ble også invitert inn til drøftingsmøter i etterkant for å ytterligere belyse problemstillingene. Se 

vedlegg 2 og 3. 

Ressurspersoner internt i kommunen 

Ressurspersoner utenfor de overnevnte virksomhetene, inkluderte blant annet folkehelsekoordinator, 

ulike representanter fra NAV, frivillighetskoordinator, friskliv, Ung fritid, Senior fritid, 

Familievernkontoret, Flyktninghelsetjenesten, Boligkontoret, demenskoordinator og 

Barneverntjenesten. Disse ble involvert gjennom samme spørreundersøkelse som de ansatte internt 

både knyttet til forebygging og milde forløp og målgruppen med behov for langvarige og sammensatte 

tjenester. Utvalgte aktører ble også invitert inn til drøftingsmøter i etterkant for å ytterligere belyse 

problemstillingene. Se vedlegg 4 og 5.  

Eksterne samarbeidspartnere  

Eksterne ressurspersoner ble identifisert i hovedsak knyttet til langvarige og sammensatte forløp. Blant 

annet ble representanter fra fastlegene, Distriktspsykiatrisk senter (DPS), Rus og avhengighet (ARA), 

tvunget psykisk helsevern/spesialpsykiatri (Lurud), ambulansepersonell, BUP og kommunale akutte 

døgnplasser (KAD) invitert til å svare på spørreundersøkelsen. Utvalgte aktører ble også invitert inn til 

drøftingsmøter i etterkant for å ytterligere belyse problemstillingene. Se vedlegg 4 og 5. 

Ledergruppen i Nordre Follo 

Planens hovedinnhold ble presentert for Rådmannens ledergruppe i desember 2020 med mulighet for 

innspill og spørsmål. Det samme ble gjort mot slutten av det skriftlige arbeidet i starten av mars. 

Innspill til utkast 

Ferdig utkast av temaplanen ble sendt ut til enkelte aktører for å gi muligheten for innspill. Dette gjaldt 

virksomhetsledere og avdelingsledere tilknyttet psykisk helse og rusfeltet i kommunen og enkelte 

ressurspersoner i kommunen som ble vurdert å ha kunne særlig viktige innspill på feltet. Planen ble 

også gjennomgått av representanter for Mental Helse og tatt opp i Samhandlingsutvalget. Innspillene 

ble fortløpende vurdert og inkludert i planen.  
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Vedlegg 2 

Brukerundersøkelse høst 2020 - Temaplan psykisk helse og rus  
 

Oppsummering av sentrale funn  

Oppsummert av: Lotta Sjåfjell, Prosjektleder og psykologspesialist, 06.01.21 

 

Demografiske data 

Totalt antall besvarelser: 56 personer 

Kjønn: Kvinne 76,4 %, menn 23,6 %  

Alder:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvor har de fått hjelp? 

Psykisk helsehjelp, Helsestasjon, Rask psykisk helsehjelp, NAV, KAD, DPS, Hjelper’n, helsesektor 

avlastning, psykolog, kriseteam, Kolben, Kjeppestad gård, Mork, KID-kurs, aktivitetssenter, 

Dagsenter, Akutt helseteam telefon, rustjenesten, rustiltak, bistand hjemme, gruppetilbud, 

boligkontoret, bestillerkontoret, hjemmesykepleie, Friskliv, støttekontakt, miljøarbeidertjenesten, 

medisinfri døgnenhet og helsestasjon for ungdom. 

Vurdering av hvordan de har opplevd å bli møtt 

Tilbakemeldingene viser at mange har opplevd å ikke bli bedt om tilbakemelding på hjelpen de har fått 

og at de har opplevd at deres ønsker og behov ikke har blitt tatt på alvor i utformingen av tilbudet.  

14-18 år 1,8 % 

18-25 år 5,5 % 

26-35 år 9,1 % 

36-55 år 50,9 % 

56-67 år 29,1 % 

68-80 år 3,6 % 

Eldre enn 80 år 0 % 



37 
 

 

 

Vurdering av samarbeidet med andre 

En tydelig tilbakemelding er at et fåtall opplever at samarbeidet med pårørende fungerer. Dette trekkes 

også frem i skriftlige tilbakemeldinger hvor det påpekes at tjenestene i større grad burde ta initiativ til 

og innkalle til møter. Når det gjelder samarbeidet med andre instanser var tilbakemeldingene 

sprikende avhengig av hvilke type tjenester folk tok imot.  

 

 

Vurdering av lokalene og første møte med tjenestene 

Tilbakemeldingene viser at mange opplever at de ble tatt godt imot da de kom og at de ansatte var 

imøtekommende. Mange gir derimot tilbakemeldinger på at venterommene ikke var et godt sted å 

være. Dette gjaldt på tvers av mange ulike tjenestesteder. Hvorvidt det var lett å komme seg dit ga 

sprikende svar avhengig av tjenestestedet. 



38 
 

 

 

Øvrige skriftlige tilbakemeldinger 

Noen punkter har vært trukket frem av flere, andre gjelder kun enkeltpersoner. 

Det ønskes mer tilstedeværelse i sosiale media 

Det er ønskelig med tilbud til ansatte, for eksempel i form av kollegastøtteordning 

Når det gjelder Rask psykisk helsehjelp 

Opplevelse av å ringe uten å oppnå kontakt på telefon 

Dårlig opplevelse av venterommet 

Forventninger om at hjelpen skal skje raskt, anser ventetid på 1-2 måneder for å være for lenge 

Spørsmål om uforutsigbar kapasitet og om det er for få ansatte 

Ønsker bedre informasjon om de ulike tjenestene hos fastlege og helsestasjon 

Samtalegrupper hvor man kan møte likesinnede 

Flere plasser på mediyoga 

Nye tilbud rettet mot gamere 

Ønske om en veiviser i det kommunale systemet, lavere terskel for å finne hjelpen man trenger 

Videreutvikling av fritidsklubber som forebyggende tiltak 

Savner åpen stue på Kolben 

Ønske om mer informasjon om Hjelper’n 

Har fått tilbakemeldingen «Du er for frisk til å få hjelp», har følgelig ikke fått den hjelpen man trenger 

DPS – tilbakemelding på venterom, oppleves ikke som et godt sted å være 

Ønsker helsestasjon for eldre – lavterskel 

Ønsker flere muligheter for å ta kontakt på telefon, skriftlig er for vanskelig 
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Ønsker å kunne ta kontakt uten skjemavelde 

Ønsker å beholde tilbudet på Kjeppestad gård 

Ønske om et tilbud hvor man kan bli kjent på tvers av generasjonsgrenser – eksempelvis kafé 

Vil ha hjelp uten å måtte be om det, oppgir å ha vært tilknyttet tjenester siden 90-tallet 

Forslag om sanggruppe som tiltak 

Ønske om gågruppe i Kolbotn 

Opplevelse av å ikke ha blitt møt av NAV på Kolbotn, oppgir manglende empati og 

medmenneskelighet i møtet 

Ønske om at de som leder gruppetilbud i større grad skal ha regien på gjennomføring og ta ansvar for 

hvilke tema man skal snakke om 

Ønsker om tettere samarbeid med fastlegen 

Ønske om å korte ned saksbehandlingstiden og ikke bytte saksbehandler 

Forslag til nytt tilbud: bolig for unge psykisk syke med aktiviteter og arbeidstrening, mer oppfølging 

av personal knyttet til rus, mat og hygiene. 

Ønske om at helsestasjon for ungdom skal være oftere åpen på Kolbotn 

Tilbakemelding fra kontakt i krisesituasjon etter selvmord: Fant ikke informasjon om hvor man kunne 

ta kontakt på nettsiden, heller ikke via fastlege. Ønsker tydeligere informasjon på nett 

Ønsker muligheten for langvarig oppfølging og bedre kapasitet sånn at man ikke blir «kastet ut» av 

systemet så fort 

Ønske om lavterskeltilbud knyttet til rus med bedre matutlevering, klesvask og kafé 
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Vedlegg 3 

Spørreundersøkelse for ansatte 
 

Milde og antatt kortvarige tilstander og helsefremmende og forebyggende arbeid 

 

Dato: 11.02.21 

Skrevet av: Tone Marie Bøhmer og Lotta Sjåfjell 

Hvordan kan vi forebygge psykisk uhelse og rusutfordringer i Nordre Follo kommune? 

I arbeidet med temaplanen ble det i november 2020 hentet inn innspill fra ansatte i relevante 

virksomheter og avdelinger gjennom en spørreundersøkelse. Det ble gjort en felles oppsamling av 

svarene avdelingsmessig. Spørreundersøkelsen var rettet mot ansatte som hovedsakelig jobber med 

forebygging og helsefremmende arbeid eller forløp som innebærer rusmiddelproblemer og psykiske 

helseproblemer som forventes å være milde og kortvarige (Hovedforløp 1). 

Besvarelser og områder: 12 svar fordelt på seks ulike virksomheter og tre kommunalområder 

Kjennskap til forebyggende tiltak innad i kommunen 

Det var svært sprikende kjennskap til det forebyggende tilbudet i kommunen. Noen hadde god og 

variert kjennskap til tiltak, også utenfor eget kommunalområde. Tiltak innenfor tjenester rettet mot 

barn, unge og familier, samt psykisk helse og rus trekker de fleste frem.  

Psykisk helsetjeneste for voksne («Rask psykisk helsehjelp») og for barn («Hjelper’n»), «Helsestasjon 

for ungdom» og «Utekontakten» er kjente tjenester for flertallet.  

Kjennskap til tiltak og tjenester er knyttet til konkret erfaring i egen arbeidshverdag. De fleste savner 

oversikt og en veiviser i tiltaksmulighetene.  

Vurdering av eksisterende tiltak og tjenester 

Det som er avgjørende for at et tiltak oppleves velfungerende handler mye om at tilgangen er lett og 

enkel. Nær bruker og lav terskel er viktig. Uoversiktlig organisering og lite kunnskap om hvordan 

oppnå kontakt trekkes frem som utfordringer på tvers av alle kommunalområder. 

De tiltakene som er kjent og mye benyttet oppleves stort sett også som gode.  

Utfordringer i arbeid med brukergruppen 

Tiltak treffer ikke alltid helt. På vegne av brukerne ønsker ansatte i «Arbeid og inkludering» flere 

uformelle møtesteder, med mulighet for sosial kontakt og erfaringsutveksling, mer lavterskelform og 

ikke tjenester som forplikter til fast oppfølging. Andre brukere har helt andre behov, hvor det er en 

utfordring at spesialisthelsetjenesten avslutter for tidlig. 

I «Oppvekst og læring» trekkes det frem at brukere kan trenge mer hjelp med videre henvisning eller 

tettere samarbeid mellom instanser, det ønskes mer tilrettelegging for dette.  

Opplever et sprik mellom lavterskel og spesialisthelsetjeneste – flere faller mellom to stoler. 

Utfordringer med tilrettelegging av undervisning for elever som strever psykisk (både grunnskole og 

videregående). 
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I alle kommunalområder trekkes det frem at ny kommuneorganisering krever at tilbud blir gjort kjent 

på nytt. 

 

Samarbeid med andre instanser 

Vurdering: 3,27 av 5 (1=svært dårlig, 5= svært bra) 

Det er gjennomgående at samarbeid i enkeltsaker beskrives som bra, selv om det på systemnivå er 

mangler. Der det er etablert faste, formaliserte samarbeidsmøter trekkes det frem som eksempler på 

samarbeid som fungerer.  

Generelt rapporterer de fleste at flere treffpunkter mellom samarbeidspartnere vil bedre 

samarbeidet og gi økt kjennskap til hverandre. 

I Oppvekst og læring ønsker man seg flere møtepunkter virksomhetene imellom, savner mer 

systematisk samarbeid, opplever at samarbeid ofte er basert på tilfeldigheter og avhengig av 

enkeltpersoner. 

I arbeid og inkludering ønsker man seg mer forventningsavklaring mellom tjenestene og mer 

samarbeid på systemnivå. 

Andre punkter som kommer frem: 

Mer ventetid hos spesialisthelsetjenesten. 

Vanskeligere med samarbeid etter ny organisering, er ikke kjent med nye folk og nye tiltak. 

 

Avtaler for samarbeid 

Flere trekker frem samarbeidsavtaler som viktig for arbeidet, men undersøkelsen viser at det er liten 

kjennskap til eksisterende samarbeidsavtaler blant de ansatte. Noen trekker også frem at de er 

ukjente med hvordan dette ser ut i ny kommune. 

Ønsker for rammer for arbeidet med målgruppen 

Her fremkommer flere forslag; 

Forebyggende team for eldre med hovedfokus rus, psykisk helse og vold, tverrfagligsammensatt med 

felles faglig oppdatering 

Samarbeid satt i system, eksempelvis i nettverk 

Ønsker tettere samarbeid med Barneverntjenesten (Oppvekst og læring) og flere samarbeidsmøter i 

enkeltsaker 

Tettere samarbeid med flyktninghelsetjenesten, NAV og helsesykepleier (Oppvekst og læring) 

Ønsker COS/ICDP grupper i samarbeid med NAV 

Ønsker to helsesykepleiere på hver skole for å ha tid til å jobbe mer forebyggende 

Ønsker mer kollegaveiledning 

Ønske om at rammene på systemnivå og ansvarsfordeling er tydeligere 
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Etablere et folkehelseteam som folkehelsekoordinator koordinerer 

Pårørendesamarbeid 

Vurdering: 3,63 av 5 (1=svært dårlig, 5= svært bra) 

Mer informasjon til pårørende om de ulike tjenestene, lettere tilgang til å stille spørsmål, lett 

tilgjengelig pårørendekontakt i de ulike tjenestene. Forslår stormøter og temamøter arrangert av 

tjenestene i kommunen.  

 

Brukernes stemme – hvor godt lykkes tjenestene med å få tilbakemeldinger fra denne 

brukergruppen? 

Vurdering: 3,75 av 5 (1=svært dårlig, 5= svært bra)  

Samlet sett innhentes det i liten grad systematisk tilbakemeldinger innenfor tjenestefeltet. Noen få 

avdelinger er kommet langt i bruk av Feedback-Informerte tjenester. Andre har ingen systematisk 

brukerundersøkelse eller annen form for innhenting av brukernes tilbakemeldinger. Da kun 

overordnede kvalitetsmål som hvor mange som kommer ut i arbeid eller tiltak, deltakelse på 

arrangementer, evaluering av folkehelse og muntlige evalueringer av gruppetilbud. 

Når det gjelder forslag til forbedring nevner flere at de ønsker å måle endring i psykisk helse mer 

direkte og da nevnes tid og ressurser som en utfordring. Eksempelvis nevnes muligheten for å 

benytte FIT eller en kort spørreundersøkelse på mobil i etterkant av et møte.  

Bruk av og forslag til velferdsteknologi 

Her nevnes muligheten for å ta i bruk sosiale media (facebook, snapchat og youtube) som mulige 

arenaer for å spre informasjon om psykisk helse. 

Ønske om felles informasjonskanal på nett eller i app med oversikt over hvor man kan få hjelp i 

kommunen og nasjonalt. Det nevnes at det er behov for opplæring blant personale for å kunne 

benytte digitale arenaer. Nevnes at det for noen er tatt i bruk videokommunikasjon, assistert 

selvhjelp og kurs på teams.  

Øvrige innspill og kommentarer 

Mulighet til å møte folk på andre arenaer; eksempelvis gå tur, ta med hund, møtes på mer nøytrale 

steder enn kontor hvor hjelperen er i sine trygge omgivelser 

Muligheter for mer samarbeid med frivillige 

Mange muligheter for godt forebyggende arbeid gjennom livsmestring i skolen. 

Ønske om traumebevisst kunnskap for de som møter barn og unge 

Øke bevissthet rundt kartlegging av vold og overgrep når vi møter folk 

Veiledningsprogram for foreldre må holdes høyt og prioriteres 

Økt fokus på barneperspektivet og minoritetsgruppene 

Ønske om å kunne tenke utenfor boksen i utformingen av tilbud 

 



43 
 

 

Vedlegg 4 
 

Spørreundersøkelse for ansatte 
 

Målgruppen med behov for langvarige og sammensatte tjenester 

 

Dato: 12.02.21 

Skrevet av: Anne Høibø 

Sammen for gode tjenester ved behov for langvarig og sammensatt hjelp 

I arbeidet med temaplanen ble det i november 2020 hentet inn innspill fra ansatte i relevante 

virksomheter og avdelinger gjennom en spørreundersøkelse. Det ble gjort en felles oppsamling av 

svarene avdelingsmessig. Spørreundersøkelsen var rettet mot ansatte som hovedsakelig jobber med 

mennesker med rusmiddelproblemer og psykiske helseproblemer som forventes å være 

sammensatte og langvarige.  

I spørreundersøkelsen ble deltagerne bedt om å ta utgangspunkt i en tallskår fra 1-5 for deretter å 

konkretisere med tekst, samt komme med forslag til hvordan vi bedre kan løse oppdraget med å gi 

hjelp til denne målgruppen (se vedlegg). 

 

Besvarelser og områder: 12 svar  

- Oppfølgingstjenesten, Rus og psykisk helse, Nordre Follo  

- Follo DPS, døgn 

- Fastlege 

- NAV 

- Familievoldskoordinator, virksomhet Folkehelse, idrett og friluftsliv 

- Ambulant team, psykisk helse og rus, Nordre Follo 

- Avdeling ung, NAV, Nordre Follo  

- Bolig Valhallaveien, Psykisk helse og rus, Nordre Follo 

- Aktivitetstilbud, Psykisk helse og rus, Nordre Follo 

- 3 som ikke oppga virksomhet 

 

I tillegg er det i etterkant innhentet svar fra Hjemmetjenesten i Nordre Follo og DPS poliklinikk. 

Hjemmetjenesten oppsummerte sine svar med utgangspunkt i tre spørsmål. Svarene inkluderes i 

spørsmålene 5,6 og 7. 

 

Ivaretagelse av folkehelse for denne brukergruppen 

Gjennomsnittskår: 2.75 (1= svært dårlig, 5 = svært bra) 

 

Forslag til hvordan arbeidet med folkehelse i større grad kan inkluderes i arbeid med 

målgruppen 

 

Det kom inn i alt 10 svar 



44 
 

Viktig at denne målgruppa får særskilt oppmerksomhet i planarbeid på folkehelseområdet og at de 

involveres i prosessen. Det er også behov for mer ressurser og forebyggende/helsefremmende tiltak 

rettet mot pårørende. Dette fordi man kan ha inntrykk av at det er primærforebygging i folkehelse 

som fokuseres. Men, forebygging er mer enn det, det gjelder også å begrense skadevirkningene og 

overføring av belastninger mellom generasjoner. Flere lavterskeltilbud ønskes, men også at denne 

målgruppa mer aktivt inkluderes i eksisterende aktivitetstilbud. Ha mer fokus på behov og ikke 

diagnoser og alder. Mer fleksibilitet, for eksempel at aktivitetstilbudene blir tilbudt der brukerne er. 

Videre er det ønskelig med mer tilbud på ettermiddag, kveld og helg. Det ble uttrykt bekymring ved 

at tilbudet “Aktiv på dagtid” er redusert.  Mer fokus på grunnleggende behov som ernæring og 

nødvendig helsehjelp bør vektlegges. Stikkord: Friskliv, fontenehuset, mer tilgjengelighet fra NAV, 

Varmestue med tilgang til sosial kontakt og et varmt måltid, Fokus på mer på bistand til å prioritere 

helsehjelp (legekontakt, betale medisiner og lignende), Feltpleie, tilrettelegge for fysisk aktivitet. 

 

Hvilke tiltak og tjenester som finnes i kommunen opplever de ansatte at fungerer 

godt for denne målgruppen 

 

Det kom inn i alt 12 svar 

Lavterskeltilbud, kommunepsykolog og A-team når det gjelder barn/ungdom fungerer bra. FACT, 

Fontenehuset og Matvogna. Gruppetilbudet og andre aktivitetstilbud på dagtid. Flere nevnte Mork, 

psykisk helseteam og rask psykisk helse. Det at psykisk helsearbeidere er fleksible og møter brukerne 

på deres arena oppleves positivt.   

Andre tiltak og tjenester som fikk positiv omtale: Akutt-teamet ved Folloklinikken, Rusteamet, 

frivillighetssentralen, Åpen stue, Chill og spill, Fontenehuset, fastleger, DPS, ARA, BUP. 

Hvilke utfordringer opplever de ansatte i arbeidet med denne brukergruppen, og hva 

kunne gjort jobben enklere? 

 

Det kom inn i alt 12 svar 

Brukerne har ofte sammensatte problemer, motivasjonen til å ta imot hjelp varierer, noe som krever 

at flere instanser involveres. Det ble pekt på at ikke alle i denne målgruppa nyttiggjør seg aktivitetene 

som tilbys og faller igjennom. De kan derfor for eksempel ha behov for mer tilrettelegging for å 

kunne delta i en gruppeaktivitet. Vedtakene som fattes på tjenester, kan bli for styrende slik at det 

blir lite fleksibilitet/handlingsfrihet. Mange har uføretrygd og NAV prioriterer derfor ikke denne 

gruppen per i dag til tross for at de ofte har behov for bistand mht. Meningsfulle aktiviteter og 

økonomistyring. Mange pekte på at det er manglende koordinering mellom ulike tjenester, både i 

kommunen og spesialisthelsetjenesten. Det er ønske om bedre og mer brukervennlige måter å 

kommunisere via sikre kanaler som ivaretar personvernet og som også gjør det enklere å få tak i 

riktig person. Bedret samhandling på ledernivå/systemnivå blir etterlyst. En stabil bosituasjon med 

riktig oppfølging oppleves vanskelig å få gjennomslag for i kommunen.  

 

Hjemmetjenesten i NFK tilbakemelder at deres største utfordring er en opplevelse av manglende 

samhandling/koordinering med psykisk helsetjeneste i kommunen når det gjelder administrering av 

legemidler (psykofarmaka) til denne målgruppa. Sistnevnte er uheldig fordi det i mange tilfeller er 

behov for psykiatrikompetanse når effekt av medisiner skal følges opp. Slik det er i dag opplever 

hjemmetjenesten at ansvar og roller knyttet til administrering av legemidler til denne målgruppa er 

utydelig, mangelfull og at det bør gjøres noe med.  
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Spesialisthelsetjenesten etterlyser mer involvering fra kommunene når det gjelder praktisk hjelp, 

oppfølging for de pasientene som for eksempel ikke har bolig. De opplever at de ofte blir stående 

alene med det ansvaret.  

 

FDPS (Follo DPS) trekker frem at vold, ustabilitet og aggresjon kan medføre usikkerhet i tilnærming 

og samarbeid fra helsepersonell på tvers av nivåene. Ulik kjennskap til, og vilkårlig tolkning av, 

lovverk knyttet til f.eks. forsvarlighetsvurdering og taushetsplikt kan hindre godt samarbeid noe som 

går utover pasienten/brukeren. Det er igangsatt et samarbeid mellom DPS/ARA og kommunene 

rundt i regionen når det gjelder denne pasientgruppen(e). 

Annet: Det bør være enklere å komme videre til avrusning, enklere å få dekket legeutgifter for 

pasienter, Flere differensierte tilbud, støttekontakt med faglig bakgrunn, flere lavterskeltilbud, flere 

vaktmestre i kombinasjon med fagfolk. 

 

Hvordan opplever de ansatte samarbeidet med andre instanser (både kommunale og 

eksterne)?  
gjennomsnittskår: 3.36 (1= svært dårlig, 5 = svært bra)  

Det kom inn i alt 11 svar 

Hva fungerer godt i samarbeidet med andre instanser (både kommunale og 

eksterne)? Hva kunne gjort samarbeidet bedre? Eksemplifiser 

 

Det kom inn i alt 11 svar 

Mange tilbakemelder at det er mye godt samarbeid både internt og eksternt, men setter søkelys på 

behov for flere og mer etablerte samarbeidsarenaer og forankring i ledelse og jevnlige møter med 

dem. På individnivå og i konkrete saker fungere samarbeidet godt. FACT team og rustjeneste nevnes. 

 

Det bør videre bli lettere tilgang til å ta kontakt pr. telefon (også til fastleger), Teams vektlegges også 

som en arena der man både kan møte brukere og samarbeidspartnere og etablere egnede 

kommunikasjonsplattformer. Det etterlyses mer og enklere tilgang på informasjon om hvilke 

tjenester som tilbys. Etableringa av e-link til Follo DPS, Tire, ville lettet samarbeidet med psykisk 

helsetjeneste betydelig. 

 

En del brukere mottar tjenester fra flere virksomheter enn kun Psykisk helse og rus. I slike tilfeller er 

det viktig med god dialog og samarbeid mellom de ulike kommunale tjenestene, slik at ansvaret 

avklares og brukerne får best mulig oppfølging. Hjemmetjenesten i NFK etterlyser samarbeidsmøter/ 

ledermøter med tjenesten hvor ulike utfordringer kan drøftes. Det tilbakemeldes at det antas at de 

fleste i hjemmetjenesten vil karakterisere samarbeidet som «ikke tilstedeværende» per i dag og at de 

har en opplevelse av å «utfører» oppdrag på vegne av psykisk helsetjeneste.  Problemstillinger som 

kan dukke opp, er at deres kunnskap om bruker og hvem som sitter med oppfølgingsansvaret ofte er 

mangelfull eller uklar. De opplever at det er rom for forbedring i samarbeidet og mer kunnskap om 

hvordan våre tjenester arbeider/ bør arbeide fremover. Stikkord: Relevant og nødvendig informasjon 

i enkeltsaker, Samarbeid, Roller, ansvar og organisering. 

 

Follo DPS opplever i noen grad at de erfaringene og observasjoner spesialisthelsetjenesten ser som 

anbefalte tiltak og som kan videreføres i kommunal regi ofte blir oppfattet som at 

spesialisthelsetjenesten forsøker å instruere/ pålegge kommunen noe, og at det ikke blir tatt imot 

som forslag med den følge at samarbeidet stopper der. Dette i stedet for å ta en telefon eller mail for 
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å høre hva som var ment. Mye tid brukes av DPS til å motta samhandlingsavvik på dette og vice 

versa. I tillegg opplever de utfordringer ift. Lovtolkninger mht. gjennomføring av tvang og pasienter 

på dom. Mer bruk av Kompetansebroen til å invitere hverandre til faglige kurs og veiledning blir 

foreslått. 

 

Follo DPS opplever samarbeidet med tjenester for barn og unge voksne som utfordrende fordi det er 

stor forskjell på hvordan BUP og VOP (DPS/ARA) forholder seg til behandling og oppfølging på. Det 

arbeides med overganger, men dette er ofte ikke godt nok. 

Annet som fremkom: Samarbeid med kommunepsykologene, akutt-team og PPT fungerer bra, Det 

tilbakemeldes om gode erfaringer med samarbeidsmøter med DPS, ARA, fastlege og psykisk 

helsetjeneste, FACT, tannhelsetjenesten. 

 

Å vite litt om hverandre hjelper mye, avklare forventinger er viktig. Godt planlagte møter, mer 

kontakt med NAV, DPS er vanskelig å få tak i, kun sentralbordnummer. Hadde hjulpet å ha 

mobilnummer.  Det er behov for midlertidig botilbud for voldsutsatte i tilfeller der ikke krisesenteret i 

Follo (KISIF) sine tilbud kan benyttes. 

 

Ellers fremheves KISIF, Alternativ til vold og familievernkontoret i Follo som gode 

samarbeidspartnere. 

 

Kjennskap til avtaler som regulerer samarbeid knyttet til dette arbeidet? 

Det kom inn i alt 12 svar 

Lite konkrete svar. Bortsett fra én som nevnte samhandlingsavtalen mellom kommunene og 

spesialisthelsetjenesten var svarene stort sett ja, nei, noen, i liten grad. Én mente at det tidligere 

skulle finnes en avtale mellom BUP og barnevernet, én pekte på en avtale med krisesenter og ATV 

(alternativ til vold) og én at vedtak er styrende for tannhelsetjeneste og FACT. 

Hvilke rammer er ønskelig i dette arbeidet? Hva mangler for å kunne gjøre en enda 

bedre jobb? 

Det kom inn i alt 12 svar 

Tidsaspektet og tilgjengelighet tilbakemeldes som avgjørende. Faste treffpunkter med andre 

instanser og kunnskap om hverandres arbeid fremheves som viktig. Samarbeid gjør at man i sum kan 

utrette mer, noe som blir tidsbesparende over tid og klargjør ansvarsområder. Bruk av E-link skulle 

også vært mulig mellom kommunene og ARA.  

Det er viktig med felles forståelse på systemnivå og forpliktende samarbeidsarenaer. Tydelige avtaler 

som gjør samarbeid mellom instanser pålagt. Det etterlyses flere ressurssentre og flere spissede 

tilbud for unge mennesker. Behov for å sette av mer tid til faglig oppdatering kurs. Fokus på flere 

egnede lokaler og nok personalressurser. Gjerne samarbeid på tvers i ulike avdelinger og flerbruk av 

lokaler. 

 

Samarbeid med pårørende 

Gjennomsnittskår: 3.44 (1= svært dårlig, 5 = svært bra)  

Det kom inn i alt 11 svar 

Har du forslag til hva som kunne bidratt til å gjøre samarbeidet med pårørende bedre? 
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Det kom inn i alt 10 svar 

Varierende hvordan samarbeidet oppleves. Tidlig involvering, god informasjon og veiledning 

avklaring av forventninger. Stikkord: Sette av mer tid, regelmessig kontakt, brosjyrer med 

informasjon om pårørendegrupper. 

 

Det er ønske om mer fokus og opplæring i pårørendearbeid. Prioritere samarbeid med pårørende. 

 

Brukernes stemme – hvor godt lykkes tjenestene med å få tilbakemeldinger fra denne 

brukergruppen? 

 

Det kom inn i alt 10 svar 

Varierende tilbakemeldinger om hvor godt man lykkes I dette. Verktøyet FIT benyttes noen steder. 

Behandlingsplaner/tiltaksplaner etableres og evalueres med bruker en gang i året. Andre 

tilbakemelder at det er lite formelt og kun tas opp med bruker ved revurdering av vedtak.  

 

Pakkeforløpet evalueres fortløpende for dem det gjelder. Pasientens stemme fremkommer i 

pasientundersøkelsen i regi av Folkehelseinstituttet. 

Hvor godt lykkes dere med å få tilbakemeldinger fra denne brukergruppen?  
gjennomsnittskår: 2.9 (1= svært dårlig, 5 = svært bra)  

 

Det kom inn i alt 10 svar 

 

Dersom du opplever at dere ikke lykkes med å få tilbakemeldinger; har du forslag til 

hvordan dette kunne vært jobbet med eller innhentet på en annen måte? 

 

Det kom inn i alt 7 svar 

At det blir viktig å etablere en kultur for systematisk tilbakemelding. Vedtaket i NFK om innføring av 

FIT ble vektlagt som viktig og at det er en målsetting at dette arbeidet skal prioriteres å bli 

implementert i 2021. Likeså ble viktigheten av å og følge opp behandlingsplaner og tiltaksplaner 

trukket fram. Det ble foreslått kortere spørreundersøkelser (tolket det i betydningen spørsmål som 

skulle besvares ved revurderinger). Samtaler og evalueringsskjemaer sammen med brukerne ble 

foreslått.   

Det ble foreslått at brukerne skulle rådføres om hvordan de ønsket at tilbakemeldingen skulle 

innhentes.  

 

Har dere forslag til hvordan velferdsteknologi kan benyttes på dette feltet? Eksempler 

på dette kan være bruk av videokommunikasjon for å nå ut til enkelte brukergrupper, 

digitale hjelpemidler for medisinhåndtering, apper eller digitale løsninger som bidrar 

til bedre psykisk helse eller er til hjelp ved rusproblematikk. 
 

Det kom inn i alt 5 svar 

Økt bruk av videosamtaler (Teams), elektronisk medisindispenser. Fokus på egnede og tilpassede 

løsninger særlig for de unge (chat, selvhjelpsverktøy, infovideoer og lignende) 
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Er det noe annet du tenker er viktig knyttet til dette arbeidet som ikke har vært spurt 

om? 

Det kom inn i alt 4 svar 

En var opptatt av at vold og overgrepserfaringer kartlegges i denne gruppa og at eventuelle traumer 

knyttet til tidligere voldserfaring adresseres. Videre må vi være sikre på at de ikke lever med vold i 

dag, slik at vi kan gi målrettet og god hjelp. Lever man under vold er det vanskelig å gjøre noe med 

andre lidelser. Mange voldsutsatte har store og sammensatte problemer knyttet til både psykisk 

helse og rus. Opprettelse av tverrfaglig konsultasjonsteam på vold og overgrep vil kunne være til god 

hjelp i saker der bruker har voldserfaring eller lever med vold. Tiltak i temaplan om vold og overgrep, 

på f.eks. kompetanseheving, rutiner, kartleggingsverktøy etc., vil bli viktig også i dette arbeidet. 

Det ble stilt spørsmål om det er behov for andre typer boliger, høyere omsorgsnivå, bedre ettervern. 

Follo DPS etterlyser tettere og bedre samarbeid og forhøyet kompetanse på tvers, arbeide med mulig 

mistillit nivåer imellom, smidighet og samarbeidsavtaler. Resultat: At pasienter og pårørende vil 

oppleve et pasientforløp i flyt, ikke krangler og overganger som ikke fungerer. Det blir «pasientens 

helsetjeneste» på ordentlig. 
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Vedlegg 5 

Drøftingsmøte milde og antatt kortvarige tilstander og helsefremmende og 

forebyggende arbeid 
 

Tirsdag 9.2.21 kl. 12.30-15.30, på teams 

Møteleder: Lotta Sjåfjell, Prosjektleder og Psykologspesialist 

Referent: Siri Fjeld, spesialrådgiver Helse og mestring 

Deltakere: 

Hanne Hammond-Moe, Helsefaglig Rådgiver oppvekst 

Iris Bjørk Sævarsdottir Sandvik, Helsesykepleier, helsetjenester for barn og unge 

Heidi Berentsen, Rådgiver folkehelse 

Gunn Elise Saltveit, Frivilligkoordinator 

Johannes Frank Fuglehaug, Arbeidsleder/formann, Ung Fritid 

Torgunn Lippestad Dahl, Seniorkontakt 

Siri Mathiassen, Frisklivsveileder 

Vicki Olafsen, Barne- og ungdomskonsulent, Samskaping og lokalsamfunn 

Frafall: Tone Marie Bøhmer, Psykolog, oppvekstmiljø og psykisk helse (Hjelper´n), Lill Marie Tollerud, 

Familievoldskoordinator 

 

Innledende: 

Presentasjonsrunde  

Rammer og mandat for møtet 

Kort presentasjon av temaplan for psykisk helse og rus – rammer og mandat 

Definisjon av målgruppa i forløp 1 

 

Diskusjon: 

 

Spørsmål fra Heidi: dere bruker begrepene helsefremmende og forebyggende. Er det noe bevisst 

skille mellom disse to?  

Det går litt over i hverandre. Vi ser på om vi skal formulere det tydeligere. 

 

Hvilke utfordringer ser dere i det forebyggende arbeidet?  



50 
 

Iris: tidspress. Ønsker mer tid til undervisning. På VGS er det færre lovpålagte oppgaver enn 

ungdoms- og barneskoletrinnet, mer åpen dør. Vanskelig å sette av dager til undervisning. Man når 

flere når man kan være i en klasseromssituasjon, kanskje særlig gutter. Ofte ser vi at vi kommer litt 

sent inn for guttene. Ønsker mer fokus på hvordan vi kan komme til guttene før. Dette ser vi også på 

helsestasjon for ungdom. – noen som har innspill til hvordan vi kan nå disse? 

Barn av foreldre med psykiske- og rusproblemer: sjelden vi får samtykke av barna på vgs til å ta med 

foreldrene, særlig der foreldrene sliter psykisk. 

Johannes: største utfordring er økonomi. Veldig ulike budsjetter, og oppnår ulike resultater, uten at 

det nødvendigvis henger sammen. Skal være lav terskel for deltakelse, derfor subsidierer klubbene 

mye. Heller ikke lovfestet hva fritidsklubb skal være: jobber ulikt fra sted til sted. 

Kan være vanskelig å måle resultatene våre. Vi måles på besøkstall, ikke god indikator på 

forebyggende arbeid med unge. 

Siri M: kobling psykisk og fysisk helse: se det i større sammenheng, de henger sammen. Vil benytte 

anledning til å løfte frem samarbeid mellom friskliv og Rask psykisk helsehjelp (RPH). Tenke mer 

samarbeid, burde nesten vært samlokalisert. 

Fastlegene glemmer oss. Ønsker å bli husket på i lavterskel psykisk helse. Vi har også kurs som går i 

den retningen. Må hele tiden jobbe med synliggjøring. Hvordan nå innbyggerne. 

Språkbarrierer kan være et problem: grupper faller utenfor våre tilbud, som KIB (kurs i mestring av 

belastning) fordi de ikke kan forstå norsk. 

Sosiale ulikheter i helse: dårligere utgangspunkt dersom man har færre ressurser. Vanskeligere for 

svakere grupper å vite hvor man kan ta kontakt, og hvilken hjelp man faktisk kan få. 

Torgunn: Hvordan få tak i de som trenger det mest? Det gjelder alle aldersgruppene, ikke bare 

seniorer. De som ikke er med på Aktiv på dagtid og 60+, og Takk bare bra, og som står i fare for å gå 

inn i alderdommen med funksjonstap – hvordan finne dem? RPH har sendt flere til oss. Vi bør ha 

tettere kontakt!  

Viktig å vite hva andre gjør i Nordre Follo. For meg særlig de over 60 år. Vi er nå 2 seniorkontakter i 

100%.  

Markedsføring viktig: hvordan kan folk få kjennskap til de ulike tilbudene. Lavterskel viktig – folk må 

vite at man kan komme og banke på, og få bistand. Da må også vi som jobber i de ulike 

virksomhetene vite om hverandre og hverandres tilbud. 

Lotta: Det kommer en eldrebølge, og depresjon blant eldre er underrapportert og underbehandlet. 

Hvordan skal vi tenke rundt eldre, og hvordan benytte dem som ressurs, og hvordan nå dem? 

Seniorene må vite at det er mulig å få snakke med noen. Et forslag til tiltak som har kommet opp var 

«helsestasjon for eldre», slik man har for ungdom: for å få til lavterskel, og tilgjengelig kompetanse.  

Gunn Elise: utfordrende med vår kommunikasjon ut, og informasjon av hva som finnes av tilbud. 

Også for organisasjoner og foreninger: hvordan kan de finne ut hva som finnes av kommunale tilbud, 

om de blir kontaktet av noen med behov. System eller oversikt over kommunens tilbud for alle.  

Kompetanseheving: både fra oss og ut, men også fra organisasjoner og inn til oss: lære av hverandre. 

Vanskelig å vite hvordan vi skal snakke med folk når det kommer frem at noe er galt, særlig barn og 

unge. Savner mer kunnskap om vold og overgrep, hvordan møte dette. 



51 
 

Lotta: Traumebevisst tilnærming i kommunen: ha kunnskaper om dette blant de ansatte. Eget 

område som er trukket inn i planarbeidet. 

Lotta: Vi har snakket om muligheten for en lettforståelig nettside hvor du kan gjøre valg etter behov 

– hvor fort du trenger hjelp, hvilket område du er ute etter, mm. Både for ansatte og innbyggere. 

Både ansatte og innbyggere har for liten oversikt over hva som finnes. 

Vicky, kommentar til dette: Samskapende kommune: skal kartlegge hva som finnes av tilbud i 

kommunen, effektivisere og lage ting oversiktlig.  Hvem gjør hva og hvor. Internt og ut. Helle Rødahl i 

NAV, anbefaler Lotta å ta kontakt med henne. Nettverk barn og unge. Jobber med å få oversikt over 

alle aktiviteter for barn- og unge. En oversikt som alle skal få.  

Vicky: ungdommene er nå opptatt av korona og psykisk helse. De føler de ikke har fått så mye 

informasjon, utover praktisk info. Hvordan for eksempel holde kontakt med hverandre. 

Årlige samtaler med helsesykepleier: ungdomsrådet ønsker at det skal være obligatorisk for alle. Da 

blir det mindre tabu. 

Møteplasser: hvert år trussel om kutt i fritidstilbud. Møteplasser for de unge er veldig viktig, 

forebygger mye. 

Hvordan nå frem, hvordan få ungdommen inn. Økende rus: hvem kan nå frem til disse ungdommene, 

og med hvilken hjelp? Ung-til-ung-tilnærming, bla. 

Det lages mye planer nå. Hvordan skal man få informert om det arbeidet som blir gjort? Webinar, for 

eksempel? Muntlig presentasjon av de ulike temaplanene. Ikke for alle å sette seg ned å lese en plan 

fra perm til perm. Da blir det kanskje mer tilgjengelig for innbyggere også, ikke bare politikerne.  

Hanne: kan være vanskelig å motivere, utfordrende å nå frem til folk med forebyggende arbeid. For 

eksempel foreldreveiledningskurs – utfordrende å motivere foreldre til deltakelse når de ikke er kjent 

med fremtidige mulige utfordringer, når man jobber helsefremmende.  

Helsefremmende og forebyggende: mange ulike tilbud. Vanskelig for oss og innbyggere å få oversikt. 

Kan være «lett» å stryke tilbud. Som for eksempel KID-kurs på helsestasjonene. Kanskje ikke 

forankret godt nok? Viktig med god forankring av alle gode tilbud. Og brukerne etterspør det ikke, for 

de er ikke kjent med det.  

I vår «iver» etter å hjelpe, lager vi kanskje tiltak som andre kjenner godt, og som andre holde på med. 

Et resultat av at vi ikke er kjent med hverandre. Agenda Kaupang oppdaget også dette: at vårt 

forebyggende arbeid trenger opprydning. 

Kan være relasjonsavhengig når man samarbeider innad i kommunen. Må opp på systemnivå. 

Barn som pårørende: må tas tak i, tverrfaglig utfordring. Barn som vokser opp med foreldre som får 

hjelp i støtteapparatet – ikke gitt at informasjon fra instanser som hjelper foreldre kommer til for 

eksempel helsestasjonen. Dette er lovpålagt, så vi må få til denne kommunikasjonen.  

Lotta: Det er en kontaktperson i psykisk helse som skal videreutvikle system/tiltak for barn som 

pårørende. Men det gjelder kun psykisk helse. En lang vei å gå enda. 

Heidi: viktig at alle temaplanene gjenspeiler utfordringsbildet og det som ligger i planstrategien. NF 

har laget en intensjonsavtale med skadeforebyggende forum: sertifiseres som trygt lokalsamfunn i 

2021: forpliktende systematisk arbeid forebygge ulykker og skader. Det bør kanskje også inn? 

Mobbing, vold, selvmord; temaer som naturlig blir berørt? 
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Konsekvenser av Covid-19: økt utenforskap bør få oppmerksomhet nå. Kriminalitet og rus har økt 

blant unge i NF. 

Lotta: Langtidseffekt på psykisk helse av koronatiltakene drøftes i planen: hvilke effekter aner vi 

konturene av nå, og hva regner vi med kommer? Og tilbud til ansatte i kommunen: hva har det gjort 

med oss som fagpersoner å stå i et sånt press i arbeidstiden, og samtidig være i en pandemisituasjon 

på privaten? Hva trenger vi for å stå i dette? 

Glad for at dette har blitt en helhetlig plan. Vi oppnår mest med å sette tiltakene inn i tidlig alder. Å 

få til samarbeid er viktig, så man kjenner alle forebyggende tiltak som finnes! 

 

Hvilke utfordringer opplever dere knyttet til samarbeid med andre aktører i arbeidet med 

forebygging? Hva ønsker dere av samarbeid med andre for å kunne løse noen av de utfordringene vi 

skisserte ovenfor? 

Johannes: Samarbeid med andre virksomheter kan være utfordrende, forbedringspotensiale. Det ser 

ut til å være mye fordommer mot fritidsklubber. Vanskelig å samarbeide for eksempel med 

barnevern, lite kontakt med dem. Fritidsklubbene er nå et profesjonelt felt, som treffer mange 

ungdommer som kanskje glipper litt unna, som for eksempel gutter som kan ha det litt vanskelig. Det 

foreligger få bekymringsmeldinger fra fritidsklubbene. Antakelig fordi det er vanskelig posisjon for de 

ansatte ved klubbene å stå i, men også fordi det er litt silotankegang, terskel blir litt for høy, for 

eksempel for å drøfte anonymt, eller for å iverksette andre tiltak før man eventuelt sender 

bekymringsmelding. 

Vi har godt samarbeid med mange: utekontakt, skole, SLT. Interessant å tenke på samarbeid med 

VGS. Mange brukere går jo der. 

En ide er Stafettlogg: Bedre Tverrfaglig Innsats. for oppfølging av b/u som er i systemet. Den loggen 

kan alle rundt barnet være med å bidra til! Både klubb, speider og skole. Der får man også litt input 

tilbake. Kunne vært nyttig ift situasjoner der man har en vag bekymring. Klubbene sitter jo ikke på 

noen «mapper» på ungdommene.  

Vicky: Gatemegling kan være nyttig verktøy for noen ungdomsmiljøer.  

Heidi: vi har fått tilskudd til bedre tverrfaglig innsats? Inger-Elisabeth Frømyhr sitter eventuelt på 

dette. Lotta sjekker ut.  

Iris: mange gode ressurser i kommunen. Nyttig å kunne trekke på hverandres kunnskap og erfaring. 

For eksempel for å kunne hjelpe unge å snakke mer om rus, uten at du skal møtes av en pekefinger 

eller ruskontrakt. Vite at det er trygt og at man har taushetsplikt. Kunne da de som da jobber med 

rusproblematikk med ungdom gå sammen med helsestasjon for ungdom? Fritidsklubber veldig 

interessant samarbeidspartner.  

Johannes: I Tromsø er ungdommens kulturhus samlokalisert med helsesøster. Flere har også slike 

løsninger som Iris skisserer. 

Siri M.: ønskelig å bygge videre på samarbeid med psykisk helse.  Spennende å se på andre 

kommuner som har samorganisert Friskliv og Mestring, mye å hente. Kobling inn mot seniorfeltet og 

seniorkontaktene. Frivilligsentraene mulig samarbeidspartner. For eksempel ift språk: få tilbudet ut 

på riktig språk.  
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Idrett og fysisk aktivitet: viktig for barn og unge. Mange faller ut, men fortsatt behov/ønske om å 

være aktive. Idretten bør ta litt ansvar for å legge opp til mer enn rent ballspill. For eksempel for 

familier m/barn med overvekt: mye fokus på aktivitet. Mange faller mellom flere stoler da, om ikke 

de passer inn i vanlige idrettsaktiviteter. 

Vi ønsker tettere samarbeid med legene, vi må hele tiden minne dem på at vi finnes. Dersom vi var 

en større forebyggende tjeneste, hadde det kanskje vært enklere.  

Torgunn: vi må ivareta oss i tjenestene, det må komme tydelig fram. Vi bruker oss selv, ryker vi, så 

ryker tjenesten! 

Lavterskeltilbud: må ha bredde i forebyggende tjenester. Må være lett å komme dit, rett inn. Alle 

samlet på et sted, som er lett tilgjengelig, og er et lavterskeltilbud. Tett samarbeid Friskliv, 

frivilligsentralene, psykisk helse. Men også til de som driver vedtaksbaserte tjenester. Vi må vite om 

hverandre, ha system for raskt samarbeid om brukere. Ønskelig med et enkelt verktøy for å finne 

frem til dette. 

Rus og eldre: hvem holder i det? Eldre med tyngre rusproblemer: hvilke tilbud skal de få? 

Forebyggende hjemmebesøk for eldre: det er for mange for seniorkontakten. Da mister vi oversikten.  

Kontakten med fastlegene er ikke-tilstedeværende, vi får ikke henvendelser til seniorkontakt via 

fastlegene. 

Pandemien: hvordan ser alkoholbruk og eldres psykiske helse ut nå? 

Vicky: føler at samarbeidet er ganske godt med mange. UR og vi som barne- og ungdomskonsulenter 

blir kontaktet og får respons om vi henvender oss.  

Gunn-Elise: frivilligheten et vidt felt, mye ressurser kunne blitt brukt mer. Mange ubrukte 

muligheter. Mange foreninger savner at vi kontakter dem. Hvordan kan kommunen benytte 

frivilligheten på en slik måte at våre tjenester kan fungere enda bedre? Og hvordan bruke ressursene 

til brukere og andre som får tjenester i dag, og som man ikke ser på som en ressurs, kanskje tvert 

imot? Men som har ressurser vi kunne dratt nytte av? Bruke det vi har – internt og eksternt -for å 

styrke egne tjenester. 

Heidi: søker bredt samarbeid når jeg skal lage melding om helsetilstand i 2023. Flere nettverk 

underveis. Hva slags samarbeid har dere med NAV, idrett - tilgang på fysisk aktivitet som er 

annerledes organisert enn vanlig idrett. Plan: tilgang på grønne områder viktig for psykisk helse. Når 

man planlegger i NF er det viktig å vite hva behovene er hos innbyggerne. Kartlegge behov viktig, 

utvikle tjenesten iht. behovene ute.   

Motherhood og Parenthood tiltak som videreføres. Hvert år tiltak som foreslås kuttes. Kutt i 

forebyggende tiltak er en dårlig strategi. 

Utenforregnskap. Nyttig verktøy. Konkrete tiltak du kan måle effekten av. Hva det vil koste i kroner 

og øre hva det vil koste å innføre eller ikke innføre et tiltak.  

Hanne: støtter det som er sagt. Vi må få til formaliserte avtaler. Hvordan og med hvem samarbeider 

vi. For eksempel barn som pårørende: dette går ikke av seg selv, og må formaliseres/systematiseres. 

Gunn-Elise: vi jobber med en mal for samarbeid med sosiale entrepenører. Det kan sikkert overføres 

til andre arenaer, i hvert fall med frivillige.  
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Lotta: et aktuelt tiltak som vi vurderer å foreslå, er å møtes i forum a la dette. Faste møtetidspunkt. 

Hvor man jobber med å systematisere det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Da blir man 

mer kjent med hverandres områder, og man kan se på hva man eventuelt kan utvikle sammen. Se på 

involvering av frivillige og sosiale entreprenører. Arenaer hvor de unge kan være med å komme med 

innspill. En retning på det forebyggende arbeidet der man får en synergieffekt av alle de gode 

ressursene vi har.  

Da kan man også sett på om det var behov for undergrupper i samarbeidet.  

Hadde gitt et rammeverk for å møtes. Enklere også nå når vi har Teams.  

Gruppen var positive til dette forslaget. 

Andre som burde vært involvert i et slikt nettverk: Nav og unge med funksjonsnedsettelser, ved 

Habilitering. Læring og Migrasjon for unge flyktninger (Kjersti Emilie Hoff). Noen fra 

samskapingsprosjektet. SLT. Barnevern. Kommuneoverlegen. Hva med brukerstemmene - Seniorer, 

frivillige, ungdommer? Hvordan kan de kobles på her? Via de politiske rådene? Brukermedvirkning og 

medvirkning på systemnivå viktig. 

Et nettverk kan jobbe med mye: for eksempel koblinger på tvers av aldersgrupper. Bidra med de 

ressurser man har.  

 

Er det andre tema/tiltak du tenker er viktige å drøfte i dette arbeidet?  

Gunn-Elise: frivilligsentralen har invitert alle 67-åringer til felles arrangementer med informasjon. Det 

kunne vært spennende å videreføre, for å «fange dem opp» når de går ut av arbeidslivet.  

Torgunn: vært plan å fortsette dette. Nå som vi er to skal vi jobbe mer med hvordan vi best kan nå 

ut. Senioronsdag på innovasjonshuben på rådhuset er et tiltak.  

Heidi: Arrangement Pride i Follo v/Kulturliv. De ønsket å koble aktuelle prosjekter. Er det aktuelt? 

Kanskje mer aktuelt for plan for inkludering? 

 

Avrunding og konklusjon 

Hvordan har dette møtet vært? 

Nyttig. Vi jobber med ulike grupper, men har likevel mange av de samme erfaringene og 

utfordringene.  

Torgunn har lyst å gå mer i dybden: Eldre og psykisk helse, og eldre og rusproblematikk. Hvem skal ta 

tak i dette og holde i det? 

Lotta: et nettverk slik vi nevnte kan nettopp bli en arena for slikt arbeid! 

Vicky: ungdom og eldre som ruser seg til å møtes? Erfaringsutveksling. Noen som ser deg og forstår 

deg. Mange muligheter. 

Siri M.: Nyttig, spennende å høre fra alle. Satt i gang noen tanker. 

Gunn-Elise: bra møteleder, godt gjennomført møte! Ellers enig i det som er sagt. 
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Heidi, Iris, Hanne: Tiltredes. Enige i det som er sagt. Nyttig, mye ressurser vi ikke vet om. Mye å 

tenke på nå. 

Ta kontakt med Lotta om dere har flere tilbakemeldinger. 
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Vedlegg 6 

Drøftingsmøte sammensatte og langvarige forløp 

 
Tid: 19.01.21 kl. 12.30 – 15.30 

Sted: Teams 

Møteleder: Lotta Sjåfjell 

Referent: Anne Høibø 

Deltagere: Tilla Fredrikke Myrvold, Avdelingsleder, Bolig Valhallaveien, Virksomhet psykisk helse og 

rus, Mai-Linn Dahl Godtland, Avdelingsleder, Barneverntjenesten, Gro Helen Øyestad-Nordberg, ARA 

poliklinikk, Bjørg Boger, Fagspesialist, NAV, Elin Helen Haugen, fagleder, Oppfølgingstjenesten rus, 

Virksomhet psykisk helse og rus, Kristian Rem, avdelingsleder, Oppvekstmiljø og psykisk helse, Turi 

Catrine Bakstad, Avdelingsleder, Legevakt 

Forfall: Hilde Rygh Hjorten, Fastlege, Emilie Riseng, sykepleier DPS døgn1 

12.30-12.40 Presentasjonsrunde 

12.40-12.45 Rammer og mandat for møtet. 

Praktisk-teknisk informasjon og møteregler. 

 

Hensikten med dagens møte er å belyse noen av de utfordringene vi ser i forløp 3 og gi konkrete 

innspill til tiltak for videre arbeid som kan inkluderes i temaplanen for psykisk helse og rus I NFK.  

12.45-13.00 Kort presentasjon av temaplan for psykisk helse og rus – rammer og mandat 

Planen skal dekke tidsrommet fra 2020-2023. Temaplanen er en av mange som til dels overlapper 

hverandre.  

Mandatet er endret noe underveis. Fra å kun inkludere voksne til å dekke hele livsløpet. 

Arbeid og inkludering ved kommunalsjef Lene Jahren er prosjekteier. Det er etablert prosjektgruppe 

med representanter fra barn/unge og voksne. Lotta Sjåfjell er prosjektleder 

Målet med arbeidet er: 

- Gi innspill til politikerne om hvilke fagområder som er viktigst å satse på 

- Å få en oversikt over hva vi lykkes godt med og som bør videreføres 

- Synliggjøre områder hvor vi bør forbedre oss 

- Synliggjøre behov for samarbeid der dette ikke fungerer i dag 

Planen skal behandles i rådmannens ledergruppe og forhåpentligvis vedtas politisk i mai/juni 2021. 

Prosess og medvirkning så langt: Det har vært gjennomført tre brukerundersøkelser med fokus på 

ulike målgrupper hvor både ansatte i kommunen og ressurspersoner eksternt har vært invitert til å 

delta. Det har også vært gjennomført brukerundersøkelse for de som har tatt i mot tjenestene. 

13.00-13.30 DRØFTING  

 
1 Møtet var ment for å løfte de faglige perspektivene så nærme sakene vi kunne komme. Emilie Riseng ble opprinnelig kontaktet med 

utgangspunkt i at hun skulle ha erfaring som fagperson fra både DPS poliklinikk og døgn. Det viste seg at dette ikke var riktig informasjon 

og i retrospekt burde kontakten vært løftet på ledernivå. Dette ble gjort i ettertid og innspill fra DPS ble innsendt skriftlig i etterkant av møtet. 
Se oppsummering fra spørreundersøkelsen. 
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Fokus i dag er faglig innspill fra de inviterte. Hva fungerer bra og hva er forbedringspotensialet? 

Kort informasjon om målgruppe Forløp 3: Forløpstenkningen er hentet fra «Sammen om mestring». 

– veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne, utgitt av Helsedirektoratet. I 

utgangspunktet er den beregnet på voksne. Vi i prosjektgruppa ser imidlertid at denne 

forløpstenkningen lar seg «oversette» og er gjenkjennbar på barnefeltet også. Overgangene fra barn 

til voksen er et viktig fokusområde. 

De menneskene vi møter som har utfordringer og behov som er så sammensatt og komplekst at man 

trenger flere samtidige tjenester befinner seg i denne målgruppa. Man tar utgangspunkt i 

tjenestebehov og fungering, fremfor primært diagnoser selv om forløpet blir eksemplifisert gjennom 

enkelte tilstander som belyser tjenestenivået vi her snakker om.  Dette er brukere med tjenester fra 

både første- og andrelinje, med tilhørende roller, ansvarsområder og lovverk.  

DRØFTINGSPUNKTER 

Hvilke utfordringer ser dere i arbeidet med brukergruppen i hovedforløp 3?  

Er det andre tema du tenker er viktige å drøfte i dette arbeidet? Utover det som var meldt som tema 

i forkant av møtet (målgruppe 15-25 år, samarbeid og brukermedvirkning). 

Hvilke utfordringer opplever dere knyttet til samarbeid med andre aktører i møte med denne 

brukergruppen? 

Hvordan opplever dere at arbeidet fungerer for målgruppen 15-25 år? Hvordan fungerer 

overgangene mellom tjenester rettet mot barn/unge og voksne? 

Bruk av tilbakemeldinger i arbeidet: i Brukerundersøkelsen rapporterer mange at de ikke blir bedt om 

tilbakemelding på hjelpen de har fått og at de har opplevd at deres ønsker og behov ikke har blitt tatt 

på alvor i utformingen av tilbudet. Hva tenker dere om dette? 

 

RUNDE HVOR ALLE FÅR LEGGE FREM SINE SYNSPUNKTER 

Tilla 

De som bor i V-62 defineres i all hovedsak som Forløp 3. Det vil si mennesker med behov for 

sammensatte og langvarige tjenester. Noen er under tvungen behandling, og noen soner en dom. 

Mange kan være vanskelige å nå, og kan unndra seg hjelp som de har behov for. 

Skaper mye støy og bråk rundt seg. 

Samarbeid er overskriften på de utfordringene vi står i og der vi ser et viktig forbedringspotensial. 

Samarbeid med spesialisthelsetjenesten oppleves spesielt utfordrende. Det gjelder kontinuitet i 

dialog (E-link, telefonkontakt, DPS ambulerer lite ut, det er ofte vanskelig å få tak i vedtaksansvarlig) 

Vi opplever også at det er varierende forståelse av lovverk samt forventninger til tjenesten, roller og 

myndighetsområde (bla. Til bruk av tvang). 

Ellers ser vi at kontinuitet i samarbeid med NAV, fastlege og andre relevante samarbeidspartnere er 

viktig. 

Elin 
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Jobber med rus/psykisk helse 

Brukere ønsker ulike ting dag for dag. En stor grad av ambivalens hos mange. Vanskelig å legge 

planer. 

Utfordrende og følge opp ønsker. 

Hvem sine mål bringes til torg? Pårørende og helsepersonell ønsker ofte mer enn bruker.  

I perioder viktig å ha «is i magen». Tåle å bruke tid. Ikke «bølge med». 

Spesialisthelsetjenesten er delt i to søyler. (DPS, ARA) Kan være ulike utfordringer i samarbeidet. 

Rustjenesten jobber tett opp mot ARA og opplever arbeidet som sømløst (både døgn og poliklinisk) 

og at det fungerer godt. 

Turi 

Legevakten møter mange i denne målgruppa. 

Mye ambivalens hos mange ift. hjelpebehov. 

Oppfølging av «gjengangere», hvor skal man henvise dem? 

Alder 15-25; Mye selvskading, selvmordstanker. 

Legevaktpersonalet ser pårørende og deres behov, men kan være vanskelig å veilede dem videre 

De yngste barna kommer også til legevakta. Vanskelig å få dem videre (for eksempel fastlege) selv 

om det er bekymring. Det ender med at de sendes hjem med foreldrene. 

Samarbeid helt avgjørende for å kunne hjelpe 

Legevakten har ansvar for flere kommuner, men kommunene er organisert forskjellig. Sistnevnte er 

en utfordring. 

FAT (Follo Akutteam) har begrenset åpningstid 

Opplever at det er lett å komme i kontakt med DPS 

Har fysisk nærhet noe å si? (Tett samarbeid med barnevern tidligere, da de lå i nærheten. Mindre 

nå). 

Viktig å ha navn, kontaktpunkter i forhold til samhandling. 

Kristian 

Viktig å se det enkelte menneske, den enkelte familie. Ikke kun definere og snakke om hvilken 

gruppe/forløp de befinner seg i. Blir fort teknisk (avstand til den enkeltes situasjon som kan gå utover 

det relasjonelle). 

Mange opplever seg henvist fra dør til dør, må fortelle historien sin om igjen og om igjen. 

Hva med pårørende, foreldre, søsken. Hvordan møter vi barn og unge helhetlig, kartlegger vi bredt 

nok, tar hensyn til kontekst? Mange opplever tjenesten/oppfølgingen som fragmentert. 

Kommune versus spesialisthelsetjeneste. Hvem har ansvar for hva? Erfarer at 

spesialisthelsetjenesten i noen grad «bestiller tjenester» det ikke er kompetanse/rammer til i 

kommunal regi.  
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Er vi organisert riktig og hva med forsvarlighet? Opplever i noen grad å bli sittende med saker som 

man ikke har nok kompetanse til å ivareta, men tar det likevel fordi sårbare barn og ungdom får 

avslag andre steder.  

 

Mai-Linn 

Møter 2 målgrupper innenfor hovedforløp 3: Foreldre som selv sliter psykisk og de som er mellom 15 

og 25 år. 

Barnevernet har ikke ansvar for den psykiske helse til de voksne direkte, det er barna som er fokus. 

Barnevernet ønsker et tettere og bedre samarbeid med psykisk helse og rus for voksne, opplever at 

det sendes for få bekymringsmeldinger sammenlignet med andre områder det hadde vært naturlig å 

sammenligne seg med. 

Har tanker om at man på hver sin side går i ulike allianser med de voksne og barna. Derfor er det 

viktig å snakke sammen/samarbeide. Ha noen arenaer der dette er mulig uten at det går på 

bekostning av personvern og tillit. 

Utfordring å finne riktig tilbud. I verste fall kan det oppleves som en kamp og at den enkelte blir 

kasteball i systemer 

Vanskelig å vite ansvarsområde opp mot organisering/lovverk 

Barnevernet undrer seg og bekymrer seg over at det er så få bekymringsmeldinger fra bla psyk. Helse 

og DPS. 

Bjørg 

Det er en betydelig utfordring mht rammene rundt bolig for denne målgruppa og NAV sin rolle og 

ansvar. De opplever ofte å se behovene for oppfølging, men savner mer samarbeid med andre 

tjenester. 

Blir ofte kastet ut, har manglende boevne. 

Blir ofte en «runddans» som ingen er tjent med. 

Resultatet er ofte midlertidig døgnovernatting som etter hvert i realiteten blir fast. Dyrt og dårlig og 

ikke bra for den enkelte. 

Det er heller ikke alltid det er lettere å forholde seg til en døgnovernatting enn en ordinær kommunal 

bolig, noe som fører til at leietagerne også kan bli kastet ut derfra.   

Hvor skal de gjøre av seg? Opplever at de blir en kasteball i systemet. 

De har også problemer med digitale løsninger som gjør oppfølging og kontakt utfordrende (brukere 

mister mobil, bankID, bankkort, PC). Vanskelig for dem med elektroniske søknader, registreringer 

osv. 

Turi: Har erfaring fra tilbud om «hardbruksboliger» da hun jobbet i Oslo kommune.  

Det er behov for boliger med personalbase/oppfølging for de som ikke har boevne i ordinære 

kommunale boliger. 

Gro Helen 
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Representerer ARA, ikke DPS. 

Mange tiltak som oppleves som fragmentert for denne målgruppa. 

Kan være krevende å møte. 

Vanskelig med samarbeid hvor det kreves oppmøte. 

Sjelden det finnes enkle løsninger. 

Det må være noen grunnforutsetninger på plass. 

Barn som pårørende kanskje ikke nok fokusert. 

Vet vi nok om hverandres organisering og tilbud? 

ARA har endret inntaksrutiner: «en vei inn», tar inn alle pas med en avhengighetsproblematikk. 

Holdning: Alle trenger noe. 

Hvor gode er vi til å informere om tilbud vi har? Det er mange ulike veier inn til tjenesten 

(Døgnplasser, avgiftningsplasser, pårørendekurs, diverse) 

Ha søkelys på systemnivå i egen gruppe. Hvordan samhandle? 

Behov for bedre og mer helhetlig kartlegging. 

Opplever å ha et godt samarbeid med NFK og andre kommuner 

13.30-13.40: Pause 

13.40-14.30:  

Hvilke utfordringer opplever dere knyttet til samarbeid med andre aktører i møte med denne 

brukergruppen? 

Hvordan opplever dere at arbeidet fungerer for målgruppen 15-25 år? Hvordan fungerer 

overgangene mellom tjenester rettet mot barn/unge og voksne? 

Bruk av tilbakemeldinger i arbeidet: i Brukerundersøkelsen rapporterer mange at de ikke blir bedt om 

tilbakemelding på hjelpen de har fått og at de har opplevd at deres ønsker og behov ikke har blitt tatt 

på alvor i utformingen av tilbudet. Hva tenker dere om dette? 

SAMARBEID MED ANDRE AKTØRER 

Eksempelet med samarbeid med rus i kommunen og ARA. Hva fungerer godt, hvorfor? (Gro Helen, 

Elin) 

Interkommunalt samarbeid med ruskonsulent og Ara har mange møtepunkter. En lang tradisjon, 

historikk, stor grad av enighet om ansvarsområder. 

Tror de gode erfaringene i noen grad handler om relasjoner. Det er lav terskel for å ta kontakt 

Rusfeltet har en annen tradisjon mht samarbeid (også døgn …) enn andre områder innen psyk. 

Helsevern? 

Kommunen kan henvise direkte til ARA i motsetning til DPS. 

ARA brukt mye tid på å ha søkelys på hva de kan bidra med.  

Ikke alle trenger samtidige tjenester, men det ligger i ryggmargen ift forløp 3. 
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HVA SKAL TIL? ER DET NOE SOM ER OVERFØRBART TIL DER DET IKKE FUNGERER? 

Gro Helen, Elin, Anne 

Ta et felles pasientperspektiv. Det er i stor grad et holdningsspørsmål.  

Ikke bli bærere av vårt system. 

Viktig med gjensidig informasjon. 

Viktig å enes om helserettslige standarder, men også å kunne tenke «utafor boksen». 

Mai Linn 

Samarbeid barnevern: Har en opplevelse av at psykisk helse i enkelte saker kun tar 

voksenperspektivet, noe som går utover en sårbar part: Barnet.  Sistnevnte er også påpekt fra 

sakkyndige.  

Ønske: Ha ulike mandater inn i enkeltsaker, viktig å sette søkelys på i samarbeid.  

Gro Helen 

Vi står i krevende dilemmaer som må jobbes med kontinuerlig. Hvordan bruker vi erfaringer fra 

enkeltsaker til forbedringsarbeid?  

Hvor bekymret skal man være? Hva legges i «grunn til å tro …» Hvordan vurderes forskjellen på kan 

melde/må melde? 

Mai Linn 

Barneverntjenesten har en jobb å gjøre ift informasjon om blant annet plikt til å melde saker. Bedre 

informasjon ut til for eksempel voksenpsykiatrien og psykisk helse om dette. 

Barnevernstjenesten har en drøftingstelefon. Kontaktinformasjon ligger på nettsidene. Et godt sted å 

begynne. Kan drøfte saker anonymt.  

Tilla 

Vektlegge viktigheten av å være tydelig overfor hverandre i samarbeid med felles pasienter. 

Kommunikasjon (nå hverandre). Hvem, hva, omfang og forventninger.  

Enighet 

Ikke love tjenester på vegne av hverandre. Gjelder generelt. Avklare myndighetsområde. 

MÅLGRUPPA 15-25 ÅR, OVERGANGER MELLOM TJENESTENE. HVA FUNGERER, HVA FUNGERER 

IKKE? 

Elin 

Ønsker mer glidende overganger (ettervern). Arenaer for systematisk samarbeid. Viser til langvarig 

interkommunalt samarbeid mellom ARA og Follo-kommunene som har fungert svært godt.  Viktig å 

vite om hverandre, gi og skaffe seg informasjon.  

Mai Linn 

Ikke så godt kjent med hva ruskonsulentene kan stille opp med. Behov for informasjon. 

Kristian 
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Det er viktig å vise fleksibilitet og å bruke skjønn ift alder. Synes det på noen områder har blitt bedre 

(RPH, 16 års grense). Særlig for de med sammensatte behov. 

Kontaktpunkter når det gjelder overganger fra barn til voksen kan være en utfordring, men også et 

mulighetsrom mht. samhandling.  

Gro Helen 

Ulik organisering fra kommune til kommune kan være en utfordring.  

Turi  

Med likt tjenestetilbud er det lettere å veilede/informere pasienter. 

En idé at akutt team organiseres i kommunen? 

Bjørg 

Ønskelig med mer samarbeid mht oppfølging av bruker rus/psykisk helse i samarbeid med NAV. 

Viktig å ha en tidslinje og plan for oppfølging på sikt. Behov for mer systematisk dialog med andre 

tjenestesteder. 

TILBAKEMELDINGSKULTUR 

Lotta informerer kort om FIT (Feedbackinformerte tjenester) som er et tilbakemeldingsverktøy som 

skal innføres i NFK. På områder hvor FIT ikke er riktig verktøy er det viktig at det uansett etableres en 

tilbakemeldingskultur som sikrer brukermedvirkning. Hvordan fungerer tilbakemelding fra denne 

målgruppa og hvordan kan vi få til systematisk tilbakemelding fra dem? 

Elin 

Bruker FIT. Skeptisk til bruk i begynnelsen. Opplever at det fungerer! Vi starter samtalen: Hvordan 

har det vært den siste uka? Og avslutter med tilbakemelding på hvordan samtalen vært. Det gir 

bedre struktur. Det bidrar til å tydeliggjøre hva som er brukers mål, pårørendes eller ruskonsulentens 

mål og sørge for at brukers mål kommer i fokus. 

Pga omorganisering/endring har kjente arenaer blitt endret uten at det har funnet sin erstatning. Det 

kan være en merbelastning for brukerne. 

14.30-14.40: Pause 

14.40-15.20 

Hvilke tiltak kan være aktuelle for videre arbeid for målgruppen i Nordre Follo kommune i samarbeid 

med eksterne aktører? 

Hvilke resultater kan vi oppnå ved å igangsette disse tiltakene? 

Forslag til mulige samarbeidsarenaer, hvor skal vi starte, hva skal vi starte med og hva ville blitt 

bedre? Innspill 

RUNDE 

Turi 

At informasjon om tjenester er lett tilgjengelig i systemet. Fastlegen en nøkkelperson i forhold til 

oversikt.  
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At vi enes om felles begreper, eksempelvis hva legger vi i ordet akutt? Forsvarlighetstenkning (akutt, 

hva kan vente, språkbruk). 

Kristian 

Fange opp hva menneskene i familien har behov for. Individuell tilnærming.  

Overgangen mellom spesialisthelsetjenesten og kommune er et sted der det ofte kan bli brudd.  

Ved kompliserte og sammensatte saker; Den/de det gjelder kan oppleve å bli kasteballer i systemet 

og få en følelse av avmakt.  

Nok en gang kontekst: Hva har vi konkret å tilby barn og ungdom. Hvordan møter vi deres søsken og 

de voksne rundt? 

Gro Helen  

Koordinatorrollen viktig.  At noen har og tar ansvar for å koordinere på individnivå. 

På systemnivå er det viktig at ledere er nøkkelpersoner og drivkraft. Ledere må også «tenke utafor 

boksen» 

Tilla  

Viktig at helsepersonell er godt kjent med samhandlingsavtalen for helhetlig pasientforløp, gjensidig 

veiledningsplikt.  

Viktig å bevisstgjøre vår rolle i samarbeidet med andre.  

Viktig med avklaring av myndighetsområder, roller. 

Koordinatorrollen viktig på individnivå.  

Pårørendefokus viktig. Det er ønskelig med mer tilbud til dem. Forventningsavklaring. 

Lotta  

har vært med på noen av de pårørendemøtene som har vært gjennomført i NFK. Oppleves som nyttig 

og meningsfullt. Pårørendegrupper har vært drøftet startet i samarbeid med Landsforeningen for 

pårørende for psykisk syke (LPP). 

Gro Helen 

Tilbud om pårørendekurs ved ARA (avhengighetsproblematikk). Ny kursrekke nå.  

Viktig å benytte strukturene som ligger fra før.  

Mai Linn 

Forteller om etablert drøftingsfora for målgruppa 15-18 år i Ski, med BVT, BUP og ledelse: «Team for 

sammensatte saker». Noe lignende i NFK? 

Kristian  

Lignende team også etablert i tidl. Oppegård. Oppvekst og læring sammen med BUP, hver 6. uke. 

Sammensatte saker.  

Mai Linn 
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Viktig at slike samarbeidsarenaer ligger på et riktig nivå med de som har beslutningsmyndighet. 

Bjørg 

Viktig med koordinator. At det er avklart hvem som holder i den enkelte sak.  

Elin 

- Koordinator viktig. 

- Nøkkelpunkt: Informasjon. Særlig i endringer. Synliggjøre roller og funksjon. 

- Vi kjenner for lite til hverandre 

- Sette søkelys på samarbeidsarenaer som er mindre personavhengig og kan ta beslutninger. 

15.20-15.30: Evaluering.  Runde med tilbakemeldinger på møtet. Takk for oss. 

Kristian 

- Bra forarbeid.  

- Fint med info om de ulike forløpene.  

- Alle slipper til. 

- God styring og møteledelse. 

Gro Helen  

- Bra møteledelse. 

- Kanskje digitale møtepunkter kan gjøre oss mer effektive? 

Tilla 

- Store spørsmål. 

- God møteledelse. 

- God forberedelse. 

- Interessant å høre fra andre tjenester. 

- Kanskje legge så lange møter på formiddagen. 

Annet: Oppsummeringen/referatet sendes ut til alle for gjennomgang før det tas i bruk som en del av 

bakgrunnsmateriale i Temaplanen.   
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Vedlegg 7 

Notat til LNGF – Implementering av traumebevisst kommune 

 

Utarbeidet av familievoldskoordinator Lill Marie Tollerud (temaplan mot vold og overgrep i nære 

relasjoner) og psykologspesialist Lotta Sjåfjell (temaplan for psykisk helse og rus). 

 

Anbefales at prosjektet legges inn i SHP og budsjettplan for 2022 

 

Fase 1: Utforskning 

Hva og hvordan: Etablere et implementerings-team som skal utforske de videre spørsmålene: 

Hva er behovene hos oss? 

Er det noe vi mangler for å levere på det vi skal? 

Sørge for bred involvering blant de ansatte 

Utforske hvordan dette vil påvirke hverdagen for ansatte i kommunen og identifisere hindringer og 

mulige løsninger sammen med de ansatte 

Innhente erfaringer fra andre som jobber med traumebevisst tilnærming 

For hvem: (deler av) oppvekst og virksomhet psykisk helse og rus (i første omgang), må vurderes etter 

behov og kapasitet i de ulike tjenestene. 

Forslag til deltakere: Aktuelle representanter fra de ulike fagområdene; fagspesialister, rådgivere, 

avdelingsledere, virksomhetsledere, brukerrepresentanter etc. Teamet bør bestå av 4-5 personer som 

har oversikt over sine områder. 

Tid: Høst 2021/vår 2022 

Avhengig av hva som fremkommer i utforskningsfasen vil videre arbeid måtte tilpasses.  

Fase 2: Installasjon 

Hva og hvordan:  

Fasen med størst utgifter og ressursbruk (eks. opplæring av kursledere, intern ressursbruk knyttet til 

opplæring og veiledning, vikarutgifter, nedsatt tjenesteproduksjon) 

Hvordan skal vi lykkes med lederforankring – avhengig av dette for å lykkes 

Etablere struktur for gjennomføring 

Opplæring av kursholdere 

Pilotering 

Justere krav til tjenesteproduksjon der det skal piloteres 

Opprette prosjektgruppe for videre arbeid 

Planlegge for evaluering av tiltak 

Identifisere og beskytte ildsjeler  

Forslag til prosjektgruppe: Kan bestå av medlemmer fra implementerings-teamet, behandlere, 

mellomledere, kvalitetssikringspersonale (f. eks HR, verneombud, tillitsvalgte), arbeidsplassens 
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ledelse, eller representanter som har beslutningsmyndighet, rådgivere internt/eksternt, eventuelle andre 

med interesse/kunnskap om traumebevisst tilnærming. 

Tid: 2022/2023 

Ulike avdelinger vil kunne være i ulike faser underveis i prosessen og det anbefales å gjennomføre 

sekvensielt. Organiseringen av prosjektgrupper må henge sammen med behov for «lokal» forankring i 

de ulike virksomhetene/avdelingene. Det kan være aktuelt med en overordnet prosjektgruppe for 

kommunen og noen mindre ressursgrupper/prosjektgrupper for hver virksomhet/avdeling.  

Fase 3: Begynnende implementering 

Hva og hvordan: 

Erfaringene fra pilotering innhentes og brukes for å skape nødvendige retningslinjer og strukturer for 

traumebevisst tilnærming 

Implementering på tvers av kommunalområder/virksomheter/avdelinger 

Fortsette opplæring og kursing 

Evaluere bruken av traumebevisst tilnærming 

Ildsjeler støttes og benyttes som mentorer/veiledere i tilnærmingen 

Tid: 2023-2025 

Fase 4: Full implementering 

Fortsette evaluering av tiltakene 

 Fortsette implementering på tvers av kommunalområder/virksomheter/avdelinger 

Innlemme ny praksis i eksisterende praksis og rammer 

Vurdere behov for tilpasning for spesifikke tiltak eller populasjoner 

Tid: 2024  

Fase 5: Vedlikehold og opprettholdelse 

Traumebevisst tilnærming presenteres for nyansatte tidlig i ansettelsesprosessen og inkluderes i 

utlysningstekster 

Nettverk for traumebevisst tilnærming opprettes i kommunen 

Sammendrag av metodikken og vanlige spørsmål samles og gjøres lett tilgjengelig for de ansatte 

Mulighet for å delta i erfaringsnettverk utenom kommunen? 

Tiltak for å sikre at traumebevisst tilnærming opprettholdes og videreutvikles er satt inn 

Tid: Fortløpende ettersom prosjektet er implementert på de ulike virksomheter/avdelinger 
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