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• 428 kommuner

• Store variasjoner mellom kommuner

• Ca 13 000 årsverk i kommunale 
psykisk helsearbeid

• Ca 300 av dem er psykologer

• Rask psykisk helsehjelp – ca 20 piloter

Der livet leves!



De fleste velferdsoppgaver løses best i kommunene



Fremtidens tjenester innen psykisk helse og rusfeltet



Økt kommunalt ansvar

• Folkehelsearbeid og de forebyggende tjenestene skal 
styrkes 

• Tydeligere behandlingsansvar spesielt for personer 
med mildere og kortvarige problemer og personer 
med ruslidelser

• Større ansvar for personer med omfattende behov pga
fortsatt deinstitusjonalisering og betalingsplikt 



Nye forventninger til kommunene

• Ansettelser av psykologer i kommunene

• Plikt til å gi tilbud om øyeblikkelig hjelp til pasienter 
innenfor psykisk helse- og rusområdet fra 2017 

• Kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare 
pasienter innen psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert behandling fra tidligst 2018

• Forsøk med kommunal overtagelse av DPS

• Primærhelseteam og oppfølgingsteam for brukere 
med store og sammensatte behov



Psykologer i kommunen - erfaringer så langt

• Psykologen bør være en del av et tverrfaglig team 

• Personlig egnethet og relevant spesialitet

• Det bør lages gode stillingsbeskrivelser der 

arbeidsoppgaver og målgruppe er avgrenset 

• Det bør gis god informasjon om psykologrollen 

til spesialisthelsetjenesten og fastlegene 

• Prioriter forebyggende arbeid på befolk-

ningsnivå, veiledning og systemarbeid

• God kunnskap om spesialisthelsetjenestens ansvar 

og inviter til samhandling

http://fiks/nyheter/fous-forskningsseminar-2015/
http://fiks/nyheter/fous-forskningsseminar-2015/


• Planarbeidet er startet i mange 
kommuner, men den manglende 
avklaringen av målgruppe(r), forventet 
dimensjonering og finansiering gjør 
planarbeidet vanskelig. 

• Akuttilbudet til DPS’ene er ikke utbygd i 
tråd med føringer. Dette burde vært 
gjennomført før kommunene etablerer 
ø-hjelpsplasser innen psykisk helse og 
rus

• Omfanget av liggedøgn som legges til 
grunn for en overføring av midler til 
kommunene svært begrenset 

Kommunens plikt til å gi tilbud om øyeblikkelig hjelp til pasienter 
innenfor psykisk helse- og rusområdet fra 2017 



• KS mener betalingsplikt som virkemiddel 
ikke vil fremme samarbeid

• KS frykter at betalingsplikt vil medføre at 
pasienter skrives ut fra sykehus for tidlig 

• Kommunene må gi tilbud til de pr i dag 
ikke har dekning for kompetansemessig
eller ressursmessig

• Stor usikkerhet knyttet til 
beregningsgrunnlaget og definisjonen av 
målgruppene for tilbudet. 

Kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter 
innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling
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Organisering av tjenestene 

Kommune

Basistjenester

Psykisk helsearbeid 
Fastlege

Psykisk helsevern 

Ulike team
Poliklinikk

Akuttavdeling
Intermediæravdeling
Rehabiliteringsavdeling

Regionale enheter

Hvordan skape sammenheng i 
tjenestene på tvers av ulik 

symptomintensitet hos den 
enkelte bruker

Pårørende

Pårørende

Pårørende

Pårørende

Pårørende

Pårørende

Pårørende

Pårørende



Antall årsverk fordelt på hovedforløp, 2015 IS 24/8

Voksne %

Hovedforløp 1 Milde og kortvarige problemer 833 10

Hovedforløp 2 Kortvarige og alvorlige
Langvarige mildere

2 009 24

Hovedforløp 3 Alvorlige og langvarige 5 404 66

Totalt 8 246 100



Prøveordning med 
kommunal drift av DPS

• Målet er å høste erfaringer av 
hvordan kommunen kan drifte et 
DPS i sammenheng med 
kommunens øvrige tjenestetilbud

• En naturlig følge av økt ansvar til 
kommunene?

• Økt samspill eller svarteperspill?

• Gir forsøksordningen gode nok  
rammebetingelser og nødvendig 
ansvar og myndighet?



Kommunene har ansvar – trenger ressurser og tid

• Ressurser og virkemidler må 
følge ansvar og oppgaver

• Mer kompetanse og forskning

• Likeverdig veiledningsansvar 
overfor spesialisthelsetjenesten

• God samhandling en 
forutsetning for god hjelp



IS24/8: Likeverdig samhandling - Hva skal til?  

• Respekt for hverandres arbeid

• Anerkjennelse for det som gjøres i kommunene

• Forståelse for hverandres arbeidsområder

• God, jevnlig og effektiv dialog/kommunikasjon

• Alt innholdet i samarbeidsavtalene er kjent for begge parter

• At samarbeidsavtalene følges opp av begge parter

• Holdningsendring i spesialisthelsetjenesten

• Diskusjon/deling erfaringer om arbeidsmetoder

• Kommunene må involveres i diskusjoner om endringer i 
spesialisttilbudet



Takk for oppmerksomheten! 


