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Arbeidet med psykisk helse og rus

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester: 

«Kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i 
kommunen, tilbys nødvendig helse- og omsorgstjenester.»

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

• Kommunen skal, ved behov, henvise til spesialisthelsetjenesten.

• Spesialisthelsetjenesten skal støtte opp om arbeidet i kommunen, og 
gi tilbud om utredning og behandling av mere alvorlige lidelser.



Arbeidet med psykisk helse og rus

• Lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid skal også bidra til bedre 
levekår.

• Tjenestene skal forebygge og redusere problemutvikling og fremme 
brukerens mestring av eget liv, herunder 

- bolig
- arbeid
- hindre frafall i skole
- sosial inkludering
- personlig økonomi
- hjelp i bolig m.m. 



Arbeidet med psykisk helse og rus

• Psykisk helse og rustjeneste i kommunen skal tilby behandling og 
støtte til personer med psykiske vansker av ulik grad, samt 
personer med rusutfordringer i ulik grad. 

• Hovedforløp type 1:
• Milde og kortvarige problemer

• Hovedforløp 2 
• Kortvarige alvorlige problemer/ lidelser og langvarige mildere 

problemer/ lidelser
• Hovedforløp 3 

• Alvorlige og langvarige problemer/ lidelser

• Kommunehelsetjenesten skal i størst mulig grad ha pasienter i 
forløp 1 og 2, men vi har også flere i forløp 3. 

• Psykisk helse og rustjeneste i kommunen skal kartlegge og tilby 
samtaler, veiledning og råd til pårørende.





Psykisk helse og familieteam i Gausdal

Teamet skal favne både et lavterskeltilbud for barn, unge og deres 
familier, tilby behandling og støtte til personer med psykiske vansker 
av ulik grad, samt personer med rusutfordringer i ulik grad.

Teamet har stort fokus på brukermedvirkning. 

Psykisk helse og familieteam har et nedslagsfelt i aldersgruppen 
0-100 + år. Det gjør at tjenesten har mange samarbeidspartnere.



Samarbeidende tjenester
Internt: 

• Fastlegetjenesten

• Flatavegen 2/ Kjellerstua

• Barnevern

• Barnehager 

• Barneskoler, ungdomsskolen og 
videregående skoler

• NAV

• Helsestasjon/ 
jordmor/barnefysioterapeut

• Hjemmesykepleien

• Rehabilitering

• Habilitering



Samarbeidende tjenester
Eksternt:

• Spesialisthelsetjeneste
• Psykiatri ( Distriktspsykiatrisk senter DPS, 

Barn- og ungdomspsykiatri BUP, Sykehuset 
Innlandet avd Reinsvoll, samt 
spesialenheter)

• Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB)

• Somatiske avdelinger

• Interkommunalt samarbeid
( FACT-team, kurs i mestring av depresjon/ 
belastning, kulturnettverket, 
kompetansebanken)



Mer om familieteam

• Familieteamet er et tilbud for barn, unge og deres familier.

• Vi kan tilby samtaler med foreldre, barn, ungdom og 
med familier sammen.

• Vi har tilbud om gruppekurs for foreldre i COSP, eller 
Trygghetssirkelen/ Trygge barn.

• Familieteamet har samtaler med barn og familier med psykiske 
utfordringer. Noen kommer til oss før en henvisning til BUP ( 
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk) , mens andre blir henvist 
oss i etterkant av en utredning og/ eller behandling i BUP 

• Familieteamet kan kontaktes direkte av foreldre, men vi får også 
henvisninger fra fastleger, helsestasjon, barnevern m.f.  



Flataveien 2

• Flatavegen 2 er et bofellesskap med 5 leiligheter for personer med 
alvorlig psykisk lidelse/ og eller rusproblematikk.

• Flatavegen 2 tilbyr også telefonkontakt til andre brukere i kommunen 
som har behov for trygghet i å ha noen å snakke med på kveld/ natt 
og helg. 

• Noen brukere følges opp av Flatavegen 2 ifht boveiledning i egne 
leiligheter. Begrenset mtp kapasitet og ressurser. 



Barn og ungdom og psykisk helse –1

Skolehelsetjenesten

• Ungdomshelsetjenesten

• Elevtjenesten (Gausdal Videregående skole)

«Ung styrke» og styrkebasert tilnærming

• Barnehagene

• Barneskolene 

• Ungdomsskolen

- Folkehelse og livsmestring

Visjon for Gausdal 
kommunes styrkebaserte 
tilnærming: 

Vi har glade, trygge, 
robuste barn og unge, 
med tro og håp for framtida, 
som mestrer et liv 
med opp- og nedturer.



«Ung styrke» og styrkebasert tilnærming
Forankring i handlings- og økonomiplanen, og felles plattform for 
oppvekstsektoren

«Målet er at hvert eneste barn skal kunne frigjøre sitt eget potensiale i et 
fellesskap med andre, både i barndommen, ungdommen og voksenlivet. 

For at barn og unge skal oppnå det de ønsker i sitt liv, trenger de tillitsfulle og 
anerkjennende relasjoner til andre mennesker, kunne stå i livets små og store 
utfordringer og kjenne til og ta i bruk sine egne ressurser og styrker.

Gausdal kommune ønsker å videreutvikle 
barnehage- og skolemiljøer som preges av 
styrkebasert tilnærming for å skape 
trivsel, mestring og god helse.» 



Barn og ungdom og psykisk helse –2

Tverrfaglig samarbeid 

• Tverrfaglige ressursteam på alle skoler hvor skole, PPT, 
skolehelsetjenesten, Barnevern, familieteam deltar. Her har også 
foreldre mulighet til å delta i enkeltsaker.

Forebyggende og helsefremmende ungdomsarbeid 

• Tidligere SLT, nå forankret i ungdomsteam på Gausdal ungdomsskole. 
Skolens ledelse, sosiallærer, PPT, skolehelsetjenesten, barnevern, 
ungdomskontakt og kommunepsykolog deltar. Her har også foreldre 
mulighet til å delta i enkeltsaker.



Foreldreveiledning 

• Som en del av helsestasjonens 
arbeid.

• Som en del av Ung styrke.



Forebyggende arbeid og andre tjenester

Frisklivssentralen
• Frisklivssentralen en kommunal forebyggende helsetjeneste med tilbud om 

hjelp til å endre levevaner, primært innenfor områdene fysisk aktivitet, 
kosthold, snus- og røykeslutt

• Interkommunalt tilbud for innbyggere i Gausdal, Øyer og Lillehammer kommuner

FACT-team
• Interkommunal satsning i 6 kommuner (Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, 

Nord- og Sør Fron)
• Skal være et helhetlig tilbud til personer med alvorlig psykisk helse/ og eler 

rusproblematikk som ikke klarer å nyttiggjøre seg det ordinære tjenestetilbudet



Brukermedvirkning gir mestring

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

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

• Bruker systematisk tilbakemelding fra brukere til utvikling og 
forbedring av tjenester



Oppsummering

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

• Pågangen på våre tjenester har økt de siste årene. Vi styrker 
innsatsen. 

• Tilbudet i spesialisthelsetjenesten er blitt endret over tid.

• Betydelig endrede krav til fagfeltet fordrer mye kompetanseutvikling 
og systemer, –samtidig som tjenester skal driftes.

• Informasjonsarbeid og en god nettside som beskriver tjenestene 
tydelig er nødvendig. 


