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KOMMUNEDELPLAN PSYKISK HELSE OG RUS 

 

1. SAMMENDRAG, HOVEDFUNN OG ANBEFALINGER. 
Det kan se ut som vi får et økende antall personer som har psykiske plager og som 
oppsøker helsehjelp for plagene sine. Legesenteret i kommunen bekrefter denne 
trenden. Det vil være naturlig at de fleste blir henvist til kommunens tjeneste innom 
Psykisk helse og rus. Vi følger opp med videre kartlegging for å se om personen har rett 
til behandling i spesialisthelsetjenesten. 
Antall pasienter som har mer alvorlig rus og eller psykiske lidelser, ser ut til å være 
ganske stabilt. Antall akuttinnleggelser og behov for behandlingsplasser i 
spesialisthelsetjenesten holder seg også ganske stabilt. 
Det er mer bekymringsfullt at ungdata-undersøkelsene viser at mange unge sliter med 
psykiske plager, de er mer avhengige av sosiale medier og bruker mye tid der, de sover 
for lite og opplever hverdagen stressende. Stress og lite søvn gir ofte angst og depresjon. 
Det ser ut til at jenter er spesielt utsatt. Vi kan tenke at en del av disse ungdommene 
fortsatt vil slite med plagene over i voksenlivet. Avhengighetsproblematikk i forhold til 
digitale medier kan også øke i omfang.  
 
Det ser ut som den største bekymringen er i forhold til den unge generasjonen voksne, 
og i andre siden av skalaen, de eldre.  For det første øker antallet eldre i forhold til resten 
av befolkningen. De er generelt friskere, men de har et annet forhold til alkohol enn 
tidligere generasjoner. De vil trolig ha et annet drikkemønster med seg inn i 
alderdommen. Økt alkoholforbruk vil gjøre dem mer sårbare for kognitive skader, angst 
og depresjon, fall og brudd. 
Antall personer med kognitive skader på grunn av rusbruk vil trolig øke, fordi de også 
nyter godt av helsetilbudet og lever gjennomsnittlig lenger enn tidligere. De vil ofte ha 
behov for tilrettelagte botilbud, noe vi i kommunen ikke har. 

Regjeringens strategiplan for god psykisk helse, 2017- 2022 (Mestre hele livet) sier at 
målsettingen for landets innbyggere er at de skal ha god psykisk helse og oppleve trivsel, 
samt at vi må ha målrettede tiltak for å fange opp de som trenger hjelp og er i en sårbar 
situasjon.  Slik kan vi forebygge utvikling av psykiske lidelser. 

Store deler av befolkningen vil i perioder oppleve lettere psykiske helse- og 
rusutfordringer. For å kunne gi dem rask og god hjelp, er vi avhengig av å ha et 
lavterskeltilbud som er lett tilgjengelig, bred kartlegging og godt samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten. 

Tjenesten utformes etter offentlige forskrifter og veiledere for god faglig praksis. Den 
siste forskriften om pakkeforløp skal sikre brukermedvirkning, sammenheng i tjenestene 
og sikre likeverdighet mellom spesialisthelsetjenesten og kommunal rus -og psykisk 
helsetjeneste.  
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2.  INNLEDNING 
a. Presentasjon av gruppen. 

Gruppen som skriver kommunedelplan, psykisk helse og rus, består av 
brukerrepresentant, representant fra hjemmetjenesten, ruskonsulent og 
avd.leder i Psykisk helse & rus, barn & unge. 
For å få et mangfoldig perspektiv på kommunens utfordringer i forhold til psykisk 
helse og rus i fremtiden, har vi valgt å presentere agendaen på ulike arenaer som 
vi antar kan ha innspill og synspunkter på problemstillingen.  
Vi har hatt tatt opp temaet i SLT (samordning av lokale rus- og 
kriminalforbyggende tiltak), AA (anonyme alkoholikere) Hjemmetjenesten, 
Psykisk helse og rus, møte med virksomhetsleder for omsorgstjenester og 
avdelingsleder hjemmetjenesten og korttidsavdeling/rehab. Innspill fra 
bispevisitas høsten 2018, peker på kirkens ønske om å møte innbyggernes behov. 
Vi har også hatt møte med ungdomsrådet i Marker som hadde interessante 
perspektiver på fremtidens utfordringer innen psykisk helse og rus. 
Vi har benyttet fylkesmannens samlinger som tar opp fremtidens tjenester innen 
psykisk helse og rus, samt forskningsbasert dokumentasjon om temaet. 
Stortingsmeldinger, forskning fra Napha, Sintef og Fylkesmannens føringer som er 
spesielt rettet mot tjenesten. 
Regjeringens strategiplan for god psykisk helse, 2017- 2022, Folkehelseinstituttets 
rapport 2018 og Folkehelseprofilen for Marker, inneholder oppdatert 
tallmateriale og kunnskapsgrunnlag og vi kan se noen trender og sannsynlige 
utfordringer vi kan stå ovenfor i fremtiden. Med bakgrunn i denne kunnskapen 
har vi forsøkt å se for oss hvordan vi kan løse fremtidens utfordringer lokalt, i tråd 
med offentlige føringer. 
Vi har skrevet referater fra hvert møte og disse følger med som vedlegg i denne 
kommunedelplanen. Det henvises til referatene i teksten. 
Begrepsavklaring: 
Vi skiller mellom beskrivelsen Psykiske plager og psykiske lidelser i teksten. 
Psykiske plager: er tilstander som oppleves som belastende, men som ikke 
nødvendigvis faller inn under en diagnose. 
Psykiske lidelser: brukes når diagnosekriteriene er tilstede. 
 

b. Avgrensning 
Barn og unge har egen gruppe i kommunedelplanen og vi vil derfor avgrense 
planen for personer over 18 år og oppover. Vi har hovedfokus på livsfase 2 og 3 i 
Folkehelsearbeidets livsløpsperspektiv. Forebygging og behandling av rus og 
psykiske lidelser hos voksenbefolkningen gir indirekte bedre psykisk helse hos 
ban og unge, livsfase 1. 
Kommuneplanen har et langt tidsperspektiv og det vil derfor være sannsynlig at 
antagelsene om fremtiden vil ha størst gyldighet i det første tiåret frem mot 
2030. Teknologien vil ha stor innflytelse på hvordan vi løser tjenestene, samtidig 
er det usikkert hvordan teknologien vil påvirke den psykiske helsa vår, i positiv 
eller negativ retning.  
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c. Status 
Kommunens tilbud til personer med psykiske helseplager og rusproblematikk, er 
organisert i Avd. Psykisk helse og rus, barn & unge. Vi er et tverrfaglig 
sammensatt team som yter tjenester til personer fra 0 til 100 år. Teamet 
samarbeider med kommunale etater og spesialisthelsetjenesten.  

Stortingsmeldinger og offentlige forskrifter gir føringer for hva tjenestene skal 
inneholde. I dag løses oppgavene ved individuell oppfølging med tverrfaglig 
tilnærming fra teamet, samtidig som vi har tett samarbeid med fastleger, 
hjemmesykepleien, helsestasjon, fysio-ergoterapien, NAV og barnevern, i 
kommunen. Spesialisthelsetjenesten innen Psykisk helsevern og TSB gir 
behandling og veiledning, der vår kompetanse ikke strekker til. Helsedirektoratets 
implementering av pakkeforløp i spesialisthelsetjenesten, fra 01.01.2019, vil trolig 
tydeliggjøre arbeidsfordelingen mellom kommune og spesialisthelsetjenesten på 
en bedre måte enn tidligere. 

Det kommunale tilbudet baserer seg på støttesamtaler, veiledning og kognitive 
teknikker for å gi økt mestring og skape bedringsprosesser. Ansvarsgrupper og 
annet samarbeid basert på samtykke, gir muligheter for individuelt tilpassede 
tiltak. Vi har også gruppetilbud som Dagsenter og Fellesskap, som kan være 
arenaer for sosialisering og selvhjelp.  Vi har fokus på å identifisere og forebygge 
selvmordstanker. 

Vi legger spesielt vekt på at personer med rus og psykisk lidelse, skal ha mulighet 
til å nyttiggjøre seg de samme tjenestene som resten av befolkningen. Vi tenker 
helhetlig og kartlegger også i forhold til andre livsområder som fysisk helse, 
økonomi, bolig, familie, sosialt nettverk, arbeid og sysselsetting. Personer med 
annen etnisk bakgrunn skal ha mulighet til å nyttiggjøre seg det samme tilbudet 
og vi tilrettelegger for bruk av tolk ved behov. 

3. AKTUELLE NASJONALE OG LOKALE FØRINGER 
- St.meld.nr 47 (2008 – 2009). Samhandlingsreformen, Rett behandling – på rett 

sted – til rett tid. 
-  ROP-retningslinjen (2011)  
- Helsedirektoratet (2012). Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling 

og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse- ROP-lidelser. 
- Helsedirektoratet ( 2014 ) Nasjonal plan for selvhjelp 2014 – 2018. 
- Forskning.no ( 3/ 2014) Eldre kvinner drikker mer. 
- Helsedirektoratet (2014). Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk 

helsearbeid og rusarbeid for voksne. 
- Helsedirektoratet (2015). Prioriteringsveileder – psykisk helsevern for voksne. 
- Helsedirektoratet (2015) Rus og bolig- prosjekt. 
- NAPHA, (2018), Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid. 
- Helsedirektoratet (2018). Pakkeforløp psykisk helse og rus. 
- Plan for folkehelsearbeidet i Marker, 2018- 2019 
- Folkehelseprofil for Marker, 2018 
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- Regjeringens strategi for god psykisk helse ( 2017- 2022), Mestre hele livet. 
- Folkehelseinstituttet, 2018, Psykisk helse i Norge 

 
 

4. UTVIKLINGSTREKK OG UTFORDRINGSBILDE 
 

4.a. Demografi 

Folkehelseprofilen for Marker og statistikk for kommunehelse, viser at Markers 
befolkning har et høyere antall personer (mellom 15 og 29 år) med psykiske lidelser, 
sett i forhold til landsgjennomsnittet, men lavere enn resten av fylket. Vi ligger under 
landsgjennomsnittet når det gjelder fullført Vgs og høyere utdanning i befolkning 
mellom 30 og 39 år (folkehelsebarometer 2018 for Marker kommune.) Andelen eldre 
personer vil øke fremover mot 2030 -2040. 

Statistikk for rusproblematikk viser at vi ikke skiller oss nevneverdig fra resten av 
fylket og vi ligger noe lavere enn landsgjennomsnittet på alkoholinntak. Tilgang til 
alkohol fra nabolandet Sverige, er vanskelig å måle og det kan derfor være 
feilmarginer som gir et mer positivt bilde enn det som er realiteten. 
Ungdomsskoleelever som har vært beruset er noe høyere enn på fylkesbasis, men 
lavere enn landsgjennomsnittet. (www.fhi.no/folkehelseprofiler) 

Marker har også relativt god tilgang på boliger og så vidt vi vet, er det ingen som er 
uten fast bopel i dag. En egnet bolig er et godt utgangspunkt for vellykkede 
bedringsprosesser. 

Det kollektive transport-tilbudet er dårlig og kommunens plassering geografisk, gjør 
at noen behandlingstilbud i spesialisthelsetjenesten kan bli lite tilgjengelig for enkelte 
pasienter. 

Vi har også en stor andel som mottar NAV ytelser. Vi vet at kvinner og menn med lav 
sosioøkonomisk status har en høyere risiko for å ha psykiske lidelser og 
rusavhengighet. (Folkehelseinstituttet, 2018, Psykisk helse i Norge) 

Med bakgrunn i folkehelseopplysningene og slik gruppa opplever arbeidshverdagen, 
skiller vi oss ikke vesentlig fra det som er realitetene og trendene ellers i landet. Vi 
tenker derfor at det er relevant å hente kunnskap fra forskning og nasjonale føringer, 
når vi skal mene noe om fremtiden og hvilke utfordringer vi i Marker kommune står 
ovenfor. 

4.b .   Endringer og trender i befolkningens helse. 

Psykiske lidelser og rusbrukslidelser er utbredt i den norske befolkningen og bidrar til 
et vesentlig helsetap. De vanligste lidelsene blant voksne er angst, depresjon og 
rusbrukslidelser. For ikke-dødelig helsetap, kommer psykiske lidelser og 
rusbrukslidelser på andre plass etter muskel- og skjelett lidelser. Personer med mer 
alvorlige rus-og psykiske lidelser, lever i gjennomsnitt 20 år kortere enn resten av 
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befolkningen. Selvmord bidrar også til mange tapte leveår. (Folkehelseinstituttet, 
2018, Psykisk helse i Norge) 

Innvandrere har betydelig flere symptomer på psykiske lidelser som depresjon eller 
angst, en høy andel har også symptomer på posttraumatisk stress.            
(Regjeringens strategi for god psykisk helse ( 2017- 2022), Mestre hele livet.) 

Rapporten gir ikke holdepunkter for at utbredelsen av psykiske lidelser øker, men at 
vi har et økende antall som opplever psykiske plager. Det er spesielt unge jenter som 
rapporterer at de har et høyt nivå av psykiske plager som de oppsøker hjelp for, i 
helsetjenesten. 

Søvn er en viktig faktor for psykisk velvære. Søvnproblemer rammer en av syv voksne 
og ungdommen sover for lite i ukedagene. Ungdom kan være spesielt utsatt fordi de 
er aktive på sosiale medier til langt på natt. For lite søvn kan disponere for stress, 
nedsatt konsentrasjon, angst og depresjon. 

Med bakgrunn i totalt økt alkoholkonsum, er det grunn til å tro at vi får økte 
helseutfordringer både fysisk og psykisk, knyttet til det.  

Utviklingen fremover for skadelig bruk av illegale rusmidler er usikker, ifølge 
folkehelseinstituttet. Vi har fått lettere tilgjengelighet gjennom netthandel og det er 
variert kvalitet på varene. (Folkehelseinstituttet, 2018, Psykisk helse i Norge) 

Tjenesten Psykisk helse og rus i Marker, opplever at det er et relativt jevnt antall 
pasienter med mer alvorlige rus- og psykiske lidelser. Vi opplever en økt pågang i 
forhold til angst, depresjon, posttraumatisk stress og avhengighetsproblematikk.   

4.b.1 Eldres utfordring. 

Alt tyder også på at morgendagens eldre vil ha et høyere alkoholkonsum. Generelt 
har drikke-vanene endret seg og det er sannsynlig at vi viderefører disse inn i 
alderdommen. Kanskje vil forbruket øke, fordi det er forbundet med å kose seg og 
være sosial. Kroppens evne til å takle alkohol endres med alderen. Alkoholen brytes 
saktere ned enn tidligere og effekten er sterkere og varer lengre. Dette fører til en 
større belastning på kroppen og hjernen.  

Eldre bruker også i større grad, legemidler som kan være uheldig i kombinasjon med 
alkohol. Inntak av alkohol kan gi økt fare for kognitiv svikt, angst og depresjon, samt 
svimmelhet, ustøhet og fall. (Oslo universitetssykehus.no/fag og forskning, 2018) 

 

4.b.2 Unge voksne. 

I den andre enden av skalaen, har vi ungdommen som vil utgjøre unge voksne- og 
voksen- generasjonen, utover i perioden 2030 til 2040. Ungdataundersøkelsen viser 
at selvrapportering på depressive symptomer fortsetter å øke og det er flest jenter, 
men også guttene gir i økende grad uttrykk for stress og depressive symptomer. 
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Ungdataundersøkelsen 2017, viser at andelen som føler seg ensomme er den høyeste 
som noen gang har vært registrert. Det blir stadig mindre vanlig å være ute med 
venner eller dra hjem til hverandre. Skjermaktiviteter øker jevnt og mange har 
venner på nettet.  

Det rapporteres at denne gruppa har økte psykiske plager og det er angst og stress 
som er den største utfordringen. Vi har grunn til å tro at plagene kan videreføres inn i 
voksenlivet og skape psykiske lidelser på sikt for noen. (Ref.8.) 

 

4.b.3 Rus 

Samtidig er det registrert at ungdom drikker mindre enn før og er mer sammen med 
foreldrene. (Forskning.no/psykiske lidelser – barn og ungdom-oslomet, 2017) 

Sett fra et ungdomsperspektiv i Marker, er alkoholbruk det vanligste rusmiddelet, 
men hasj og marihuana er mer normalisert og er lett å få tak i. (Ref.8) 

Holdninger til rus er det vanskelig å forutsi. Alkohol er fortsatt legalt og har 
aldersgrense. Generelt drikker ungdom mindre i dag enn tidligere, men 
tilgjengeligheten til andre rusmidler er lett via nettet, der man kan bestille og få 
tilsendt i posten. 

 

4.b.4 Rusutvikling i kjønnsperspektiv. 

Det sees en tendens til at det blir flere kvinner som har alkoholavhengighet. Dette 
gjenspeiler drikkemønsteret hos befolkningen generelt, vi vet at kvinner drikker mer 
alkohol enn tidligere. Kvinner har oftere et kombinasjonsmisbruk med alkohol og b-
preparater. 

Det er ofte mer stigmatiserende for kvinner å være rusavhengige, fordi man har 
andre forventninger til kvinnerollen, spesielt i forhold til omsorgsoppgaver for barn 
og familie. 

 

4.b.5 Avhengighet 

Ungdom i dag er et digitalt prøveprosjekt. Mye tid tilbringes ved skjerm og digitale 
medier, man er tilgjengelig og pålogget store deler av døgnet. 
Avhengighetsperspektivet er relevant i forhold til digitale medier. Det observeres at 
ungdom sover mindre nå enn tidligere. Digital pålogging gir ofte mindre fysisk 
aktivitet. Lite søvn og fysisk aktivitet kan disponere for angst og depresjon. Det vil 
derfor være sannsynlig at vi i fremtiden vil få en økning i avhengighetsproblematikk, 
angst og depresjon. 
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4.b.6 Hvordan står vi i forhold til FN`s bærekraftmål. 

Bistand til å skape økt mestring, tilhørighet og opplevelse av mening, er med på å gi 
et godt grunnlag for å være i stand til å delta i samfunnet og skape velferd både for 
seg selv og andre. Å forbygge psykisk helseplager på et tidlig stadium, gir økte 
muligheter for deltagelse i arbeidslivet. Deltagelse i arbeidslivet gir utjevning i forhold 
til fattigdom og sosiale forskjeller, samt økt likestilling mellom kjønnene. 

Kommunen har behov for flere arbeidsplasser i nærmiljøet, slik at det blir lettere å 
skaffe arbeid til alle, også til de som trenger tilrettelagt arbeid. 

Vi vet at fysisk aktivitet forebygger og helbreder både fysiske og psykiske plager. 
Kommunen har store arealer med vann og skog og det er godt tilrettelagt for 
friluftsliv og gode naturopplevelser. 

 

 
 
 
 

5. VIRKEMIDLER OG KRITISKE SUKSESSFAKTORER FOR FREMTIDEN. 
5.a. Arbeidstakere og kompetanse. 
Offentlige føringer gir tydelige premisser for hvordan vi skal jobbe med 
helseutfordringer innom rus og psykisk helse. Vi har hatt opptrappingsplan for 
psykisk helse 1999-2008 som sørget for å desentralisere og bygge ut tjenesten i den 
kommunale helse-og omsorgstjenesten og i spesialisthelsetjenesten. Vi har nå fått en 
ny strategiplan for god psykisk helse, 2017 til 2022 «Mestre hele livet» 
ROP- retningslinjen 2011, satte fokus på ivaretagelse av personer med samtidig rus 
og psykisk lidelse. Opptrappingsplan for rusfeltet, 2016-2020, peker på kommunens 
ansvar for tidlig innsats, forebygging, behandling og rehabilitering. Kommunen har et 
stort ansvar i å tenke helhetlig rundt denne gruppen. 
 
Det vil være økt fokus på hva som skaper god psykisk helse. Livskvalitet og mestring 
er viktige faktorer for å ha en god psykisk helse. 
Trolig vil det være behov for økt kunnskap om hva som fremmer god livskvalitet og at 
alle ansatte i kommunen har dette perspektivet i tjenestene. 
Samtidig må vi også være oppdaterte på kunnskap rettet mot behandling og 
symptomlindring i forhold til rus og psykiske lidelser. 
Regjeringen ønsker å synliggjøre betydningen av det helsefremmende og 
forebyggende arbeidet, både i folkehelsearbeid og kommunens psykisk 
helsetjenester. 
Muligheter for henvisning til pakkeforløp psykisk helse og ruslidelser, vil tydeliggjøre 
arbeidsfordelingen mellom kommune og spesialisthelsetjeneste. Arbeidsoppgavene i 
kommunen vil være i for –og etterkant av behandling i spesialisthelsetjenesten. 
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Kommunen må ha egen forløpskoordinator som sikrer god kommunikasjon mellom 
behandlingslinjene. 

Fagpersoner må også følge med på hvordan man kan nyttiggjøre seg digitale medier i 
behandling. Trolig vil man kunne benytte en kombinasjon av digitale medier og 
menneskelig kontakt. De unge voksne vil trolig se dette som nyttige hjelpemidler. 
(Ref.8) 

Det vil trolig bli behov for flere personer og økt kompetanse i psykisk helse og rus. 
Trolig vil gruppen med lettere psykiske plager som angst, depresjon og lettere 
rusbrukslidelser øke og disse skal som hovedregel behandles i kommunen. 

Mennesker med psykiske-og eller rusbrukslidelser, har kortere levetid på grunn av 
fysiske sykdommer. Det er derfor viktig å ha helsepersonell i tjenesten for å kunne 
observere og kartlegge den fysiske helsa til brukerne. 

Vi vet også at barn av foreldre med rus og/eller psykiske problemer vil ha lettere for å 
få de samme utfordringene selv. Kartlegging og familieperspektiv er et viktig fokus. 

Vi samarbeider med helsestasjon om foreldreveiledning (Cos-p). 

Det blir viktig at kommunen legger til rette for videreutdanning og annen 
kompetanseheving. 

Ansettelse av psykolog er lovpålagt fra 2020 og vil være en viktig resurs for å 
tilfredsstille kompetansebehovet.  

 

5.b. Kvalitet 

Utforming av tjenesten bør fortsatt skje i tråd med nasjonale retningslinjer og 
veiledere som er basert på faglig god praksis og som skal sikre at vi gir brukerne 
tjenester på lik linje med andre kommuner i Norge. Regjeringen har forskjellige 
satsningsområder til enhver tid, og det lages opptrappingsplaner og tilhørende midler 
som blir satt av for å sikre at kommunene iverksetter tiltak i forhold til 
satsningsområdet. Disse strategiene vil trolig fortsette og det blir viktig at vi i 
kommunen er oppdatert på hvilke føringer regjeringen legger. 

Vi bør ha som mål å være oppdaterte på satsningsområder og hvilke økonomiske 
tilskudd som finnes for å implementere kunnskap og tjenesteutøving i tråd med 
offentlige satsningsområder. Vi må også ha som mål å yte tjenester som er i tråd med 
det som til enhver tid oppfattes som god faglig praksis og som er på linje med andre 
kommuners tjenesteyting. 

Det er sannsynlig at vi vil få et økt omfang av lettere rus- og psykiske helseplager. I 
dag ligger ansvaret for denne gruppen i kommunen og det vil trolig fortsette, men vi 
kan håpe at samarbeidet med spesialisthelsetjenesten vil bli mer systematisert 
gjennom pakkeforløpene innen psykisk helse og rus som startes opp fra 01.01.19.  
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For å løse utfordringene vil det være nødvendig å tenke helhetlig og benytte 
samtykke i stor grad, slik at man kan samarbeide på tvers i kommunalt 
behandlingstilbud, men også inn mot spesialisthelsetjenesten. 

Vi tenker at bred kartlegging av rusproblemer og psykiske vansker vil være 
avgjørende for å komme tidlig inn og forbygge negativ utvikling. Alle offentlige tilbud 
innen helse og sosial sektoren, bør kunne stille spørsmål om forholdet til rusmidler og 
psykisk helse. På sikt er det ønskelig at kartlegging av rus og psykisk helse, er like 
naturlig som å spørre om røyking. Mer åpenhet gir større muligheter for å erkjenne 
problemet og få behandling. 

Vi må ha fokus på å lage individuelle løsninger for hver enkelt og tenke 
brukermedvirkning i alle ledd. 

Man må tenke at utfordringene innen rusproblematikk, fortsatt må løses i samarbeid 
med spesialisthelsetjenesten, kommune og selvhjelpsgrupper. Stor grad av ensomhet 
og lite nettverk, kjennetegner ofte livssituasjonen til personer med rusmisbruk.  

 

 

5.c Organisering 

Tjenestens organisering i avd. Familie og Helse, oppleves som en naturlig og god 
plassering av tjenesten. At kontoret er fysisk plassert i nærheten av 
samarbeidspartnere i kommunen, gjør at det er lettere å samarbeide på tvers av 
tjenestene. 

Ansatte i Avd. Psykisk helse og rus i kommunen, vil fortsatt være viktige veiledere og 
koordinatorer, både på kommunalt nivå og ut mot spesialisthelsetjenesten. 
Pakkeforløpet for psykisk helse gir tydeligere føringer på dette. Det er viktig å 
anerkjenne hverandres kunnskap og bruke hverandres kvaliteter til pasientens beste. 

 

 

5.d. Teknologi 

Trolig vil man kunne bruke flere digitale verktøy i fremtiden, spesielt i forhold til 
kommunikasjon og møtevirksomhet med spesialisthelsetjenesten, men også innom 
selvhjelp og behandling via nett. (e-behandling) 

Samtidig kan ikke digitale verktøy erstatte den menneskelige kontakten. (ref.8) 

 

 

5.e. Bygninger. 
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Vi ser at gruppen eldre med rusbrukslidelser antagelig vil øke. Senskader som f.eks 
kognitiv svikt, svikt i indre organer og økt sannsynlighet for bruddskader, vil gi økte 
utfordringer i forhold til å klare seg selv i hverdagen. Behovet for kommunale helse 
og omsorgstjenester til denne gruppen vil trolig øke i fremtiden. Personer med rus og 
psykiske helseplager lever i gjennomsnitt kortere enn andre, men samtidig vil også 
andelen som lever lengre blir stadig større på grunn av økt tilgang til helsetjenester. 
Det vil antagelig komme et behov for boliger som er tilrettelagt for personer med 
kognitive utfordringer. 

 

 

 

5.f. Andre viktige virkemidler og suksessfaktorer. 

Brukermedvirkning med hovedvekt på hva som er viktig for den enkelte, skaper 
større muligheter for opplevelse av mestring og tro på seg selv. Informasjon om 
behandling, valgmuligheter og evaluering underveis, vil forhåpentligvis gi 
bedringsprosesser for pasientene. Vi ønsker at pasientene skal få aktivert 
egenressursene og ha tro på seg selv. 

Ettervern i forhold til rusbehandling er viktig. Ved å legge til rette for god bolig og en 
meningsfull tilværelse med arbeid og aktivitet, kan vi være med på å øke 
sannsynligheten for å holde seg rusfri. 

Godt samarbeid med selvhjelpsgrupper, vil gi psykisk helse mulighet for å veilede 
brukere inn i selvhjelpsgrupper og nye positive nettverk. Selvhjelpsgrupper er 
likemannsarbeid, lett tilgjengelige, gratis og basert på frivillighet. 

Godt samarbeid med pårørende vil trolig få økt betydning for å oppnå gode 
resultater. Å se pasientene i sin kontekst, vil gi muligheter til å benytte pårørende 
som ressurs, men også for å identifisere om det er barn eller andre sårbare personer 
som blir berørt. 

Sysselsetting og tilhørighet er god forebygging for å unngå rusproblemer.  
Kommunen har i dag for få sysselsettingstilbud og vi må ha fokus på å utvikle flere 
tilbud. 
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- SATSNINGSOMRÅDER. 
- Tjenesten holder seg oppdatert på god faglig praksis, i tråd med offentlige 

føringer. 
- Levere tjenester på lik linje med andre kommuner i Norge, spesielt de det er 

naturlig å sammenligne seg med. (folketall osv) 
- Lavterskeltilbud 
- Bredere kartlegging av rus og psykisk helse- problematikk i kommunen. 
- Rett hjelp til rett tid. 
- Samarbeid på tvers innad i kommunen og med spesialisthelsetjenesten, 

samtykkebasert. 
- Pasienten i fokus,  
- hva er viktig for den enkelte. 
- Informasjon om behandling 
- Valgmuligheter i behandling 
- Individuelt tilpasset behandling 
- Godt ettervern i forhold til rusbehandling 
- Fysisk aktivitet 
- Gruppetilbud 
- Psykoedukasjon 
- Oppdatering på faglig kunnskap 
- Terapiformer 
- Selvmordsforebygging 
- Familieperspektiv 
- Bruk av digitale behandlingsverktøy 

 

6. KONKLUSJON 
Landets viktigste ressurs er ikke fisk og olje, men den mentale kapitalen, sier Arne 
Holthe, professor ved Folkehelseinstituttet(2012). Mental kapital økes ved at 
innbyggerne får mulighet til å utvikle trygghet, selvstendighet og kreativitet, bruke 
sine følelser, tenke smart, koordinere sin adferd, danne sosiale nettverk og mestre 
utfordringer. Systematisk utvikling av mental kapital vil trolig beskytte oss mot 
psykiske plager i fremtiden. 
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 VEDLEGG/ REFERATER: 

REF: 1 

Referat fra brukerperspektiv, tilbakemeldinger på temaet fra AA (anonyme alkoholikere). 

Deltagerne opplever at AA- modellen fungerer i seg selv som en behandling og vedlikehold 
av rusfrihet. AA er tuftet på likemannsarbeid og selvhjelp der alle har kjennskap til 
alkoholavhengighet og hvilke utfordringer det kan gi. Annerkjennelse i fellesskapet både av 
problemet og prosessen med å holde seg borte fra rus, er motiverende for de som er i 
fellesskapet. 

Fellesskapet i AA er et lavterskeltilbud, med lett tilgjengelighet. Psykisk helse og rus i Marker, 
formidler kontakt AA`s representanter lokalt, dersom det er ønskelig for brukere her i 
tjenesten. 

Deltagerne mener at denne modellen også har gyldighet i fremtiden. Likemannsarbeid som 
er frivillig og gratis, utelukker ingen og ansvaret for å holde seg rusfri, blir plassert hos hver 
enkelt som deltar. 

Møtestrukturen er to møter ukentlig, mandag og søndag, med et åpent møte i mnd. der nye 
deltagere kan komme og få et inntrykk av hva det dreier seg om.  
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AA har også pårørendegrupper og NA-grupper (anonyme narkomane). 

 

REF: 2 

Referat fra SLT (samordnede lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak. Politi og 
kommune): 

Ungdom i dag er et digitalt prøveprosjekt. Mye tid tilbringes ved skjerm og digitale medier, 
man er tilgjengelig og pålogget store deler av døgnet. Det er føringer på at det kan oppstå en 
type klasseskille mellom de som er pålogget hele tiden og de som våger å logge seg ut i deler 
av døgnet. Det vil ha en lavere status å være pålogget hele tiden, kontra de som er mer 
selvstendige og kan veksle mellom egentid og tilgjengelighet. 

Avhengighetsperspektivet er relevant i forhold til digitale medier. Det observeres at ungdom 
sover mindre nå enn tidligere. Digital pålogging gir ofte mindre fysisk aktivitet. Lite søvn og 
fysisk aktivitet kan gi angst og depresjon. Det vil derfor være sannsynlig at vi i fremtiden vil få 
en økning i avhengighetsproblematikk, angst og depresjon. Politiet vil hele tiden jobbe 
forebyggende inn mot skolen og vil ha jevnlige besøk. 

Det er viktig med godt samarbeid med politiet for råd og veiledning i saker der man er 
bekymret for utviklingen. Vi må satse på holdningsskapende arbeid også i fremtiden.   

Omfang av innvandring kan være vanskelig å forutsi, men at kommunen må være forberedt 
på at det kan gi bli økt behov for ytelser innenfor feltet. 

Holdninger til rus er det vanskelig å forutsi. Alkohol er fortsatt legalt og har aldersgrense. 
Generelt drikker ungdom mindre i dag enn tidligere, men tilgjengeligheten til andre 
rusmidler er lett via nettet, der man kan bestille og få tilsendt i posten. Kvalitet og innhold i 
rusmidler fra det illegale markedet er varierende og det kan gi uante konsekvenser både 
fysisk og psykisk, og kan også føre til dødsfall. 

Politiet vil hele tiden jobbe forebyggende inn mot skolen og vil ha jevnlige besøk. 

Politiet er tilgjengelige for råd og veiledning i saker der man er bekymret for utviklingen. 

 

 

 

REF: 3 

Referat fra avdelingen psykisk helse og rus. 

Det kan bli en utfordring fremover ifht å bruke de eldre som frivillige, da de kan jobbe 
lenger, ønsker å reise mye og har mange egne hobbyer.  

Mere samla tjenester fremover, kanskje familiens hus. Da også med kommunepsykolog. Et 
stille rom med bl.a. mindfulness kan være et bra tilbud. Mere gruppetilbud og 
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pårørendeveiledning, som igjen gir sosial tilgang. Faste møter med fastlegene, for et enda 
bedre samarbeid.  

Ha en oversikt over frivillige lag og foreninger, og tilskudd til at noen av de frivillige kan være 
støttekontakter og få brukere med i det frivillige. Også ha mere brukerstyrte tilbud, som 
f.eks dagsenter.  

Mere tilgjengelige verktøy for brukerne på nettet fremover.  

 

REF: 4 

Referat fra møte med Fylkesmannen og NAPHA ( Nasjonalt kompetansesenter for psykisk 
helsearbeid.) 

Faglig rådgiver, Petter Dahle fra NAPHA sier litt om faglige trender og utviklingstrekk innen 
rus- og psykisk helsefeltet.  

Brukerplan er viktig, fra å mene, tro og anta, til å vite i alle fall noe. Det beste resultatet er 
om en får med de fleste enheter rundt brukerne, som helsestasjon, NAV, barnevernet, 
Hjemmetjenesten, fastleger, arbeids- og aktivitetstiltak som Innovi, dagsenter og 
bruktbutikk.  

Brukererfaring får mere innpass fremover, og brukerorganisasjoner mener at lavterskeltilbud 
mangler. Det jobbes for mere tidlig innsats og folkehelseforebygging.  

Det vil være et kunnskapsmiljø, men være mere spørrende om hva som virker.  

Sosioøkonomiske krefter -Eldrebølgen 

Politiske krefter, redusere tvang og medisinfrie tilbud.  

Interne krefter, som FACT, Housing First og «Sarpsborgmodellen».   

Informasjon om pakkeforløpet i psykisk helse og rus, hvor det skal være sammenhengende 
og koordinerte tjenester, og arbeidsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og 
kommunen. Kommunepsykologene kan bli viktige i kartlegging før henvisning til DPS og SMP.  

Hefte fra NAPHA –God hjelp når det trengs. Lavterskeltilbud i kommunene til voksne med 
lettere psykisk helse- og rusutfordringer.  

Store deler av befolkningen vil i perioder oppleve lettere psykiske helse- og rusutfordringer. 
For å kunne gi dem rask og god hjelp må kommuner i hele landet ha et variert utvalg av 
lavterskeltilbud.  

Psykisk helse- og rustjenesten skal dekke et stort spekter av utfordringer, som angst, 
depresjon, søvn- og rusutfordringer. De skal bistå pårørende, personer med 
flyktningebakgrunn, mennesker som har opplevd vold og overgrep, og andre som av ulike 
grunner står i en livskrise, og de skal yte tjenester til alle aldersgrupper. Bred faglig 
kompetanse i tjenestene er nødvendig for å møte de mange ulike utfordringene. Skal en tilby 
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et bredt og godt tjenestetilbud, må en også ha et flerfaglig tilbud. Psykisk helse- og 
rustjenestene i mindre kommuner kan gi et bredere tilbud ved å samhandle tett med andre 
aktører i egen kommune eller ved å inngå interkommunale samarbeid. Det å benytte seg av 
frivillige organisasjoner og brukerorganisasjoner vil også bidra til økte muligheter.  

Et bredt tilbud med ulike kurs eller grupper vil både kunne være ressursbesparende for den 
enkelte kommune, og ikke minst gi personer et tilbud spisset mot deres utfordringer. Det vil 
hverken være mulig eller ønskelig at alle med lettere utfordringer tilbys individuelle 
samtaler.  

Også nettbaserte, digitale tilbud kan være ressursbesparende, effektivt og nyttig. Det er et 
av tilbudene som trekkes frem som viktige virkemidler i Folkehelsemeldingen (2015), i likhet 
med Rask psykisk helsehjelp og videre rekruttering av psykologer til kommunale helse- og 
omsorgstjenester. 

Mye kan gjøres på E-post og telefonen. En kan svare og veilede de på E-post, og de kan 
sende sms om de har spørsmål eller avtale en telefonkontakt i løpet av dagen. Psykiske 
lidelser var i 2017 årsak til rundt 5,5 millioner sykefraværsdagsverk, og lettere psykiske 
lidelser utgjør en stor del av dette. Lavterskeltilbud som Rask psykisk helsehjelp vil sammen 
med nye digitale løsninger kunne hjelpe de mange som i dag ikke får hjelp. Digitale verktøy 
for mestring av angst og depresjon skal bidra til å styrke kvaliteten, samt øke kapasiteten og 
tilgjengeligheten i kommunale lavterskel behandlingstilbud. Kognitiv terapi, samt assistert 
selvhjelp, kan gjerne leveres digitalt basert.   

Gjennom bedre utbygde tjenester er de overbevist om at en tar et langt og viktig steg mot 
redusert sykefravær, bedre folkehelse og forebygging av større utfordringer. Kommunale 
psykisk helse- og rustjenester er også viktig aktør i arbeidet for å redusere sosiale problemer 
og bedre barns oppvekstsvilkår.  

Det er behov for ytterligere etablering og spredning av kunnskapsbaserte tiltak som Rask 
psykisk helsehjelp og psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester. I tillegg er det 
behov for å utvikle digitale verktøy som bidrar til å styrke innholdet i tjenesten, og å øke 
kapasitet og tilgjengelighet. Med raskt tilgjengelige tjenester der man bor, og tidlig innsats, 
kan det være mulig å begrense problemene, forkorte behandlingsforløpet og redusere 
negative konsekvenser.  

 

REF: 5 

Referat fra arbeid i hjemmetjenesten: 

Øke kompetansen innenfor psykisk helse og rus hos personalet i hjemmetjenesten. 

Ved et vurderingsbesøk hos en ny bruker av hjemmetjenesten, bør det alltid stilles spørsmål 
om rus og psykiske problemer. 

Etablere en ressursgruppe i hjemmebaserte tjenester som ivaretar tjenestemottakere av rus 
og psykiatriutfordringer. 
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REF: 6 

Referat fra menigheter og kirker: 

Tema i forbindelse med bispevisitas. 

I den lokale kirke skal det være plass og rom for alle mennesker. Dette krever bevisst ledelse, 
bearbeiding av holdninger og konkrete tiltak. 

Kirken bør samhandle med kommunen slik at kirken møter innbyggernes behov. Lokaler, 
uteområder og møteplasser skal være tilgjengelig for alle. 

 

(Tilgang på frivillig engasjement, vi kan få en utfordring i forhold til at folk må stå lenger i 
ordinært arbeid (72 år).) 

 

REF: 7 

Referat, 24.01.2019 MBSS. 

 Møte med Morten Aalborg, virksomhetsleder, omsorg og Åshild Hamborg, avdelingsleder 
hjemmetjenesten og korttidsavdeling/rehab. 

Temaer rundt boligsituasjon for personer med rus/psykiatri utfordringer, blir diskutert. 

Kommunen må finne gode løsninger for personer som ikke har bolig og som økonomisk står 
utenfor boligmarkedet. Startlån fra husbanken, bør benyttes i større grad.  

Kommunen bør se på eksisterende boligmasse og tenke nytt i forhold til 
boligsammensetning, slik at pasienter fra rehabilitering psykiatri, rus og somatikk kan få 
tilpassede tilbud. Unngå ensartede brukergrupper i samme bo-fellesskap, slik at mangfoldet 
sikres. 

Tjenestene må jobbe for et godt samarbeid og ha god dialog på aktuelle saker. 
Taushetsplikten kan oppheves ved samtykke. 

Hjemmetjenesten kan komme tidlig inn i kartlegging på rus og psykiske problemer, ved å 
stille spørsmål ved førstegangsbesøk. Bruke åpne spørsmål og generalisering. Slik kan 
pasienter få mulighet til å bekrefte problemer og få tilbud om videre oppfølging fra 
kommunalt tilbud psykisk helse og rus. 

Vi må forvente at flere eldre har rus og psykiske problemer og det kan bli behov for å tenke 
døgnkontinuerlig tilbud i kommunen.   

 

REF: 8 
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Referat fra møte med ungdomsrådet. 

Møte 11.02.19 med Thea og Martin. 

Prestasjonspresset som ungdommene i dag opplever, vil trolig følge med inn i voksenlivet. 

Arbeidslivet stiller også høyere og høyere krav og arbeidslivet globaliseres på en måte som 
kan gi følelsen av å være i konkurranse med resten av verden.  

De som melder seg ut av den digitale verden vil bli utenfor også i sosiale sammenhenger. 

Det er registrert et lavere antall som deltar på sosiale fritidsaktiviteter i kommunen, eks UKH 
og Jeriko, enn tidligere. Ungdom er trolig mer hjemme. 

Samtidig vil sårbarheten også være tilstede hos de som presterer på høyeste nivå, fordi det 
trolig vil være vanskelig for dem å be om hjelp. Det høye prestasjonskravet vil også gi små 
marginer og at dersom man ikke fungerer optimalt psykisk vil man stå i fare for å miste 
kontroll på flere områder samtidig. Dersom selvtillit og selvfølelse kun er knyttet opp mot 
prestasjon, kan det gi en følelse av å være fanget i noe man ikke kommer ut av og som gir 
liten livsglede etter hvert. 

Viktig å lære seg stressmestring og hvordan digitale medier påvirker hjernen vår. Vi trenger 
søvn og hvile for å kunne fungere og prestere. 

Ungdomsgenerasjonen er opptatt av trening og sunnhet, men det kan også bikke over til å 
bli et prestasjonsjag. 

Samtidig er det vanlig å begynne å drikke alkohol før man har fylt 18 år. Hasj og mariuana er 
til en viss grad normalisert og det er lett å få tak i. Man tenker også at det kan bli et økt 
forbruk av legemidler for å dempe ubehag. 

Hvordan løse fremtidens utfordringer i psykisk helse og rus? 

Det må være lett tilgjengelig metoder for å endre på tankemønstre. 

E-terapi vil vøre til hjelp, men erstatter ikke den menneskelige kontakten i terapi. En 
kombinasjon av møter med behandlere og E-terapi kan være løsningen. 

Viktig at helsepersonell får mulighet til å oppdatere seg i arbeidstiden, på hvilke verktøy som 
er tilgjengelige i digitale medier. 

Man tror at det kan bli mer flytting og at det er viktig at mennesker som flytter til 
kommunen blir knyttet opp mot andre mennesker for å finne tilhørighet og føle seg 
inkludert. Eks. Nyby. 

Sosial læring kan trolig  også skje i spill, for eksempel som karakterer i en digital verden. 

 

Den digitale verden kan også skape en sky av utrygghet, der man tenker at vi kan få angrep 
som arter seg som en krig. Den digitale kommunikasjonen kan bli slått ut. Usikkert om det 



Gruppe 4. 
Kommunedelplan, psykisk helse og rus. 
 

18 
 

blir tenkt sikkerhet i like stor grad som det er behov for, når utviklingen går så fort i den 
digitale verden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


