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1 Innledning 
Verdens helseorganisasjon (WHO) forventer at psykiske lidelser vil være hovedårsaken til 

sykdomsbelastning i vestlige land i 2020. Her til lands er psykiske plager og lidelser blant våre største 

helseutfordringer. Omtrent halvparten av landets befolkning får en psykisk lidelse eller plage i løpet av 

livet, og en femtedel av den voksne befolkningen har til enhver tid et psykisk helseproblem og/eller et 

rusmiddelproblem.  

Rus og psykisk helse er i dag et omfattende arbeidsfelt, og vil bli enda viktigere i tiden fremover. Det er 

forventet økt aktivitet for dette fagfeltet som ivaretas i flere av kommunens enheter. Hensikten med 

økt satsing er å sikre bedre livskvalitet for den enkelte, men også for å redusere den totale 

ressursbruken i samfunnet. Den årlige samfunnskostnaden for psykiske lidelser er anslått til omlag 70 

milliarder kroner bare i trygdeutgifter, behandlingsutgifter og sosiale utgifter. Registrerte psykiske 

lidelser står for omlag en tredjedel av alle uførepensjoner. I tilfeller der uførepensjon innvilges for en 

psykisk lidelse, er gjennomsnittsalderen ni år lavere enn for en somatisk lidelse. Særlig er depresjon, 

som ofte starter i ung alder, en vanlig årsak langvarig sykefravær og påfølgende uførhet. Depresjon er 

derfor regnet for å være den sykdommen som koster samfunnet mest.  

Det er også høy forekomst av rusmiddelproblemer i tilknytning til psykiske lidelser. Undersøkelser 

viser at ca. 65% av kartlagte brukere av kommunale helse, omsorgs- og velferdstjenester med 

rusmiddelproblemer, hadde psykiske vansker som påvirket deres daglige fungering i alvorlig grad. Den 

største innsatsen innenfor psykisk helsearbeid på kommunalt nivå er i dag rett mot personer med lav 

funksjonsevne med behov for utstrakt og langvarig helsehjelp. 

Innsats rettet mot alvorlige psykiske lidelser og lavt funksjonsnivå vil også på lang sikt prege arbeidet i 

kommunen. Samtidig er det hensiktsmessig at det satses på forebygging og tidlige tiltak for lettere 

psykiske plager og rus. I tilfeller der det forventes at psykiske helseplager blir milde og forbigående, 

har primærhelsetjenesten et særlig ansvar gjennom sitt tjenestetilbud. Det betyr at kommunen er en 

sentral aktør i å forebygge at kriser som oppstår i livet til den enkelte kan føre til en mer omfattende 

problematikk. Herunder er arbeidsplass, skole og øvrige sosiale arenaer viktige områder for 

forebygging og mestring av eget liv. Helsetjenesten må i tillegg til å yte tradisjonell helsehjelp, bidra til 

å understøtte funksjonen til disse områdene. En tidlig og god innsats kan forebygge langvarige og mer 

alvorlige plager samt hindre frafall i jobb og utdanning.  

1.1 Formål  

Bakgrunnen for planen er å kunne tilby best mulig helsetjenester til de som trenger det veid opp 

mot samfunnets samlede midler og ressurser. Formålet er å tydeliggjøre kommunens tilbud til 

mennesker med psykiske problemer, rusproblematikk, eller en kombinasjon av disse. «Temaplan for 

rus og psykisk helse 2018-2025» beskriver eksiterende tjenestetilbud og synliggjør utfordringer Fauske 

kommune står overfor de neste årene. Her avklares det hvilke mål, tiltak og strategier innenfor feltet 

rus og psykisk helse kommunen bør satse på i perioden 2018 - 2025. Den skal i særlig grad forberede 

tjenestene på kapasitet og organisering til å ta imot oppgaver som forventes. I tillegg skal den beskrive 

forebyggende arbeid innen feltet, samt hvordan tjenesten samarbeider med andre tilbydere av 

helsetjenester. 
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1.2 Forankring i styringssystemer 

Planen inngår i kommunens plan- og styringssystem. Den skal erstatte «Handlingsplan for psykisk 

helsearbeid» og «Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2007 – 2010». En slik felles plan er i tråd med 

nasjonale føringer, nye samfunnsbehov og er forankret i gjeldende forskning som fremhever at 

fagfeltene rus og psykisk helse bør sees under ett.  

Temaplanen inngår i beslutningsgrunnlaget for «Kommunedelplan for helse-, omsorg- og sosial 2018-

2025», samt «Plan for budsjett og økonomi». Det er altså disse to planene som danner grunnlaget for                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

hvilke tiltak som skal gjennomføres. 

1.3 Forholdet mellom temaplanen og andre kommunale planer 

Fauske kommune har organisert psykisk helse og rus i en avdeling Rus og psykisk lidelse (ROP) 

under enhet helse. For innbyggere under 18 år er det Familiesenteret som skal gi tilbud.  For 

barnehage, skole, miljø- og habiliteringstjeneste foreligger det egne temaplaner, men innhold vil 

kunne tilgrense andre planer. Enkeltbrukere vil også kunne omfattes av flere planer.   

Temaplanen bygger på «Kommunedelplan for helse, omsorg og sosial 2018 – 2025» og «Folkehelsa i 

Fauske -  oversiktsdokument over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer 2016». I tillegg er det sett til 

andre kommunale planer som «Samhandlingsplan for oppvekst og kultur 2014-2019», «Alkoholpolitisk 

plan 2017 » og «Boligsosial handlingsplan 2018 - 2028».   

 

2 Rammer for temaplanen 

 Rammene for temaplanen er gitt på bakgrunn av nasjonale og lokale føringer. De lokale føringene 

fremkommer i kommunens plandokumenter. Nasjonale føringer i form av meldinger, veiledere og 

rundskriv er referert til under og i tekst forøvrig. Samhandlingsreformen er også av stor betydning for 

kommunens innsats på feltet, og er derfor sentral i dette dokumentet. Videre er kartlegginger 

gjennom eksempelvis Ungdata,Brukerplan, folkehelsedata, statusrapporter og statistikk fra ulike 

enheter og avdelinger brukt som grunnlag for planarbeidet. 

2.1 Nasjonale føringer 

 

2.1.1 Sammen om mestring - Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne (2014) 

Veilederen har som formål å synliggjøre behov og understøtte det lokale psykiske helse- og 
rusarbeidet for voksne. Det fremheves at kommunen har ansvar for personer med psykiske 
problemer, lidelser og rusmiddelproblemer og at dette er tydeliggjort i helse- og 
omsorgstjenesteloven. Videre har kommunen ansvar for at innbyggere med rusproblemer og/eller 
psykiske problemer og lidelser får utredning, diagnostisering og behandling. Ved behov skal 
kommunen henvise til spesialisthelsetjenesten. Her fremheves det at behovet for tjenester fra 
spesialisthelsetjenesten vil variere, og er størst for personer med alvorlige lidelser. Det legges også 
vekt på at forebygging, behandling, omsorg og rehabilitering er viktige oppgaver for den kommunale 
helse- og omsorgstjenesten. 
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 2.1.2 Bedre føre var   Psykisk helse: helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger (2011) 

 Folkehelseinstituttet har utarbeidet en rapport som har vurdert evidensgrunnlaget for 50 ulike 
tiltak rettet mot helsefremming og forebygging av psykiske vansker. I rapporten fremheves det 10 
tiltak som særlig virkningsfulle; høy sysselsetting, helsefremmende skoler, høykvalitetsbarnehager, 
forebyggende tiltak på eldresentre, hjemmebesøk til førskolebarn, styrking av foreldreferdigheter, 
arbeidsbistand for personer med psykiske lidelser, kurs og programmer for mestring av angst og 
depresjon, programmer for forebygging av søvnproblemer, samt evalueringsforskning på 
forebyggende helsearbeid. 

 

2.1.3 Prop. 15 S: Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016 – 2020)  

Proposisjonen peker på fremtidige utfordringer innenfor rusfeltet, og gir forslag til kortsiktige 
og langsiktige strategier for å håndtere disse. Det er foreslått tiltak som skal forbedre innsatsen 
overfor personer og deres pårørende der det er fare for utvikling av lett, moderat og alvorlig 
rusmisbruk eller avhengighet, inkludert spilleavhengighet. Tiltakene legger særlig vekt på samarbeid 
og arbeid mellom helsesektorene. 
2.1.3 Veileder i psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene (2007) 

 Det fremheves at evnen til å skape gode oppvekstsvilkår og gode rammer rundt det enkelte 
barns oppvekst og utvikling er et av samfunnets viktigste oppgaver. Psykisk helsearbeid for barn og 
unge er et kommunalt ansvar, og innbefatter både forebyggende arbeid og et koordinert samarbeid i 
forhold til barn og unge som har utviklet psykiske lidelser av ulik alvorlighetsgrad. Noen barn trenger 
bistand kun fra enkelte tjenester, mens andre vil ha behov for et mer omfattende hjelpetilbud. 
Kommunene må derfor ha et differensiert tilbud. Veilederen beskriver et helhetlig og samordnet 
psykisk helsearbeid for barn og unge, og gir anbefalinger til tjenesteapparatet om hvordan arbeidet 
bør legges opp og utøves. I tillegg er veilederen ment å være et grunnlag for kommunenes videre 
utforming av sine tjenester. 

2.1.5 Meld. St. 26. Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet (2014 – 2015) 

Meldingen omhandler forslag til hvordan den kommunale helse- og omsorgstjenesten kan 
utvikles for å møte dagens og fremtidens utfordringer. Forslagene omhandler tiltak som skal legge til 
rette for en flerfaglig og helhetlig kommunal helse- og omsorgstjeneste, med god kvalitet og 
kompetanse. 

2.1.6 Handlingsplan for forebygging av selvmord og selvskading (2014-2017) 

Handlingsplanen skal bidra til å redusere forekomsten av selvmord og selvskading i 
befolkningen, og å bedre oppfølging og ivaretagelse av pårørende og etterlatte. Planen inneholder 
konkrete tiltak, både nye og pågående, som kan bidra til å redusere omfanget av selvmord og 
selvskading i Norge. Gjennomføring av tiltakene i handlingsplanen vil kreve tverrsektoriell samarbeid. 
Samarbeidet vil inkludere kunnskaps- og kompetansemiljø, bruker- og pårørendeorganisasjoner samt 
ledere og helsepersonell i primær- og spesialisthelsetjenesten. 
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2.2.1 Lovverk og styrende dokumenter 

o Pasient- og brukerrettigheter  

 Pasient- og brukerrettighetsloven 

o Kommunale helse- og omsorgstjenester  

•     Helse- og omsorgstjenesteloven 

o Etablering og gjennomføring av psykisk helsevern    

 Psykisk helsevernloven 

o Folkehelsearbeid   

 Lov om folkehelsearbeid. 

o Arbeids- og sosialrettigheter 

 Arbeids- og velferdsforvaltningsloven 

 Folketrygdloven 

 Arbeidsmarkedsloven 

 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 

o Flyktningerettigheter 

 Lov om introduksjonsordningen for nyankomne flyktninger 

o Barn og unges rettigheter 

 Lov om barneverntjenester 

 Opplæringsloven 

 

2.3.1 Samhandlingsreformen 

       I helse- og omsorgstjenesteloven er det tydeliggjort at kommunen har et ansvar for alle pasient- 

og brukergrupper i kommunen, herunder psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, 

sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne. 

Samhandlingsreformen innebærer at kommunen i større grad enn tidligere har fått økt ansvar for sine 

innbyggere. Det skal jobbes aktiv med forebyggende tiltak, og særlig mot grupper der det foreligger 

kjent risiko for skjevutvikling. Når problemer allerede har oppstått, skal det tilbys lavterskeltjenester 

som gir tidlig og nødvendig helsehjelp i den hensikt å bidra til at problemene blir mindre omfattende 

og behandlingstiden redusert.    

2.4.1 Kommunale føringer 

Fauske kommune har temaplaner som grenser inn mot innholdet i denne planen: 

 Folkehelseplan  

 Boligsosialhandlingsplan 

2.4.2 Kommunens ansvar  

 Kommunen har et ansvar for å yte nødvendige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester til 

alle som befinner seg i kommunen, jfr. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og 

omsorgstjenesteloven). Ansvaret omfatter alle pasient- og brukergrupper, herunder personer med 

somatisk eller psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt 

funksjonsevne. Et kommunalt tjenestetilbud skal være uavhengig av alder og diagnose. I tilfeller der 
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problemstillinger er overskrider primærhelsetjenestens rammer, skal det henvises til 

spesialisthelsetjenesten. I tilfeller der rusproblemer og psykiske plager forventes å bli milde og 

kortvarige, har primærhelsetjenesten et særlig ansvar. Videre har kommunen et ansvar for å drive 

folkehelsearbeid gjennom forebygging, men også behandling og tilrettelegging for mestring av 

sykdom, skade, lidelse og nedsatt funksjonsevne. 

Lov om barnevernstjenester er også særlig relevant for forvaltning av psykisk helse hos barn og unge i 

kommunen. Formålet med denne loven er å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan 

skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Den skal også bidra til at barn 

og unge får trygge oppvekstsvilkår. 

3 Fakta og nøkkeltall 

3.1 Befolkning og forekomst av psykiske lidelser 

I kommunen er det 9720 innbyggere (oktober 2019, SSB). På sikt er innbyggertallet forventet å være 

relativt uendret og SSB anslår at i år 2030 vil befolkningen være 9847, og i 2040 vil tallet være 9784.  

Det foreligger ikke nøyaktige tall for forekomsten av psykiske lidelser i kommunen men 

Folkehelseinstituttet utarbeider helseprofiler i landets kommuner basert på flere mål. Til sammen gir 

disse målene en indikasjon på status i Fauske kommune.  

Tema Indikator Fauske Nordland Norge Enhet 

Helse og sykdom Psyk. sympt, primærh.tj., 15-29 år 180 167 159 Pr. 1000 

Skole Frafall i videregående skole 29 25 21 % 

Levekår Vgs. eller hø. utdanning, 30-39 år 73 75 81 % 

Levekår Arbeidsledighet 1,8 1,7 2,2 % 

 

Kilde: Fhi.no, Ssb.no, NAV (oktober 2019) 

 

For antall personer som har vært i kontakt med fastlege og legevakt grunnet psykiske plager, er 

antallet i Fauske høyere enn fylkesgjennomsnittet og signifikant dårligere enn landsgjennomsnittet. 

Frafall i videregående opplæring er i Fauske er tilsvarende fylkesgjennomsnittet, men signifikant 

dårligere enn landsgjennomsnittet på 22 prosent. Høyest fullførte utdanningsnivå på vgs. eller høyere 

nivå for innbyggere i alderen 30-39 år er under fylkesgjennomsnittet og signifikant dårligere enn 

landet som helhet. 

Valgte indikatorer som presentert over tyder på at Fauske kommune ligger dårligere an enn 

landsgjennomsnittet på flere mål som settes i sammenheng med psykisk helse. Imidlertid ligger 

kommunen noe bedre an enn landsgjennomsnittet på arbeidsledighet. 
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Det er også andre indikatorer enn folkehelseprofiler som benyttes for å si noe om helsetilstanden, 

både nasjonalt og kommunalt. Blant disse er Ungdata og BrukerPlan gode informasjonskilder i 

folkehelsearbeidet. I siste Ungdataundersøkelse fra 2019, fremkommer det at elever ved 

videregående skole i Fauske, skiller seg i liten grad fra øvrige elever på fylkesgjennomsnitt og 

landsgjennomsnitt for valgte indikatorer.  

 

 

Kilde: Ungdata.no 

 

Gjennom BrukerPlan er det påbegynt kartlegging av brukergruppen innenfor rus- og psykisk 

helsetjeneste. BrukerPlan blir fra regjeringen holdt fram som det viktigste informasjonsverktøyet for 

opptrappingsplan for rusfeltet, og som informasjonsgrunnlag for å planlegge innsats og resultatmåling, 

både på kommunalt og nasjonalt nivå.  

Målet er at alle tjenesteområder i Fauske kommune som har brukere med rus- og psykisk helse 

problematikk skal kartlegges. Tjenestene som kartlegger pr dags dato er rus – og psykisk helsetjeneste, 

familiesentret, barnevern, NAV og hjemmebaserte tjenester.  

Rapport BrukerPlan 2016, som er den nyeste undersøkelsen, viser at Fauske kommune scorer høyt i 

andel brukere med psykiske lidelser i aldersgruppen 16 – 23 år. Fauske har en score på 20 % og sett 

mot nasjonal score som er på 12 % i denne aldersgruppen scorer kommunen høyt. For aldersgruppen 

30 – 59 år samsvarer funnene med tallene fra 2015 – det vil si at Fauske har en score på 20 – 25% i 

denne aldersgruppen. På sikt vil det kunne medføre at det blir en forskyvning på antall brukere med 

psykiske lidelser og rusmiddelproblem til aldergruppen 60 +, noe som igjen medføre utfordringer for 

kommunens tjenestetilbud for eldre.  

Ellers viser rapporten at kommunen har mange barn som pårørende – både der foreldre har omsorg 

og der de har samvær med barna. Her har kommunen en stor utfordring i å «se» disse barna og å 

ivareta dem, noe som er viktig med tanke på forebygging og å hindre sosial arv.  

0 10 20 30 40 50 60 70 80
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I rapporten for 2015 kom det frem at Fauske har en stor andel brukere med alvorlig psykiske lidelser 

og rusproblematikk. I forhold til alvorlig psykisk syke var kommunens score i 2015 på 50 % mens den 

nasjonale scoren var på 28%.  For rusmiddelavhengige var kommunens score på 59% og den nasjonale 

scoren på 53%. Dette gjelder den gruppen innenfor psykisk syke og rusmiddelavhengige som har de 

største utfordringene på alle områder i livet. Det er i forhold til denne gruppen krevende brukere at 

kommunens ressurser i rus- og psykisk helsetjeneste i stor grad blir brukt. Samtidig som det er her det 

er vanskeligst å få til en endring. Utfordring er å få fokus fra kronikere til forebyggende- og 

rehabiliterende arbeid. 

I 2016 fikk ca. 150 brukere hjelp fra rus- og psykisk helsetjenesten, og 2/3 av disse har alvorlig og 

langvarig problematikk, en gruppe klienter som vil trenge enda mer hjelp i årene som kommer. I tillegg 

er det flere aktive rusbrukere som har dårlig bo-evne og trenger mye oppfølging. Kognitiv svekkelse 

sees tidligere hos de med rus og psykiske lidelser enn befolkningen for øvrig, det vil være behov for 

spesielt tilrettelagte boliger for denne gruppen.  

4 Dagens tjenester 
I Fauske kommune har alle tjenestene et ansvar for å bidra til at innbyggere har god psykisk 

helse. Blant annet skal det legges til rette for trivsel gjennom område- og miljøplanlegging, gode 

kultur- og fritidstilbud, forsvarlige helsetjenester, samt gode skoler og barnehager.  

Fauske har arbeidet for å utvikle tjenestene som er direkte rettet mot rus- og psykisk helse, samtidig 

som det vil være et kontinuerlig behov for videreutvikling av arbeidet. Det er tatt i bruk kjente 

metoder for kartlegging av behov til brukere og hvilken behandling som tilbys.  

I påfølgende del vil det bli presentert sentrale aktører i kommunen som har et tydelig ansvar for 

oppfølging og behandling av psykisk helse hos befolkningen.   

4.1 Legetjenesten 

Fastlegene ivaretar allmennmedisinske oppgaver i kommunen, mens kommuneoverlege har 

ansvar for samfunnsmedisinske oppgaver. Sammen med legevaktstjenesten har fastlegene en viktig 

rolle som portvakt og er veien inn til andre tjenester som spesialisthelsetjenesten og øvrige 

kommunale tjenester. Fastlegene er også medisinskfaglig ansvarlige for innbyggerne i kommunen, noe 

som innebærer utredning, diagnostisering, behandling og oppfølgning av personer med psykiske 

utfordringer. 

4.2 Rus- og psykisk helsetjeneste 

Tjenesten er en tverrfaglig tjeneste som er lokalisert i Fauske sentrum. Det gis bistand til 
personer med rusutfordringer og psykiske lidelser som er i en vanskelig livssituasjon.  Bredden av 
problemstillinger er fra langvarig og alvorlig problematikk til brukere med mild og kortvarig 
problematikk som eksempelvis nylig debutert angst, depresjon, og begynnende rusmiddelmisbruk. 
Problematikken kan også være av en slik karakter og varighet at den ikke oppfyller kriteriene til en mer 
spesifikk diagnose.  
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Arbeidsformen er utadrettet, og det gis råd og veiledning ut fra kartlagte problem og målsettinger som 

settes sammen med bruker. Det gis støtte og motivasjonssamtaler, bistand til å komme i aktivitet og 

sysselsettingstiltak, koordinering av ulike tjenester, bistå bruker med utforming av Individuell Plan (IP), 

bistå i søknadsprosessen til rusbehandling, videreformidling og kontaktetablering til andre aktuelle 

hjelpeinstanser/samarbeidspartnere, delta i ansvarsgrupper og andre samarbeidsgrupper, samt drive 

helsefremmende og forebyggende arbeid. Tjenesten arbeider i turnus med dag, kveld og helg.  

Det arbeides ut ifra en Recovery-orientert praksis for å gjøre den enkelte bruker mest mulig i stand til 

å selv mestre sin hverdag.  

4.2.2 Ressurs- og mestringstilbud  
Tjenesten har fokus på forebyggende arbeid og har flere tiltak rettet mot dette. Tjenesten 

deltar i «Rett på sak» som er et tverretatlig samarbeid med fokus på ungdom/unge voksne i alderen 
15 – 25 år med utfordringer knyttet til eksempelvis rusmiddelbruk, psykisk helse, «Drop Out» fra v.g. 
skole m.m. Gruppen består av representanter fra ROP, NAV Fauske, Videregående skole, 
Familiesenteret og miljø-/habiliteringstjenesten.  

Tirsdagstreffet er et forebyggende lavterskeltiltak for barnefamilier med barn mellom 0 og 12 år. 
Tiltaket er i samarbeid med Familiesenteret og er for familier hvor en eller begge av foreldrene har / 
har hatt psykisk sykdom, rusmiddelproblem eller på andre måter har store utfordringer i hverdagen. 
Treffet gir anledning til erfaringsutveksling, nettverksbygging, veiledning, skape positive opplevelser 
samt mestring.  

Tjenesten har også et samarbeid med Fauske v.g. skole og er tilstede på skolen en ettermiddag i uka 
sammen med skolens miljøtjeneste. Tjenesten deltar da på aktiviteter sammen med ungdommene, og 
forsøker å etablere kontakt med ungdom som har det vanskelig og er i en risikosituasjon for å utvikle 
psykisk uhelse og/eller rusmiddel avhengighet.   

Kvinnegruppen er et lavterskel aktivitetstilbud for damer med rusmiddelavhengighet. Det er 
dokumentert gjennom kartlegging at Fauske kommune gjennom kartlegging når få kvinner med 
rusproblematikk, og derfor ble tiltaket «Kvinnegruppen» iverksatt, for å kunne gi denne gruppen et 
spisset tilbud. 

Kreativt verksted er et tiltak for damer som har psykiske plager, og som treffes to ganger i uken for å 
holde på med kreative aktiviteter og ha en sosial møteplass. 

Postveien er et lavterskel tiltak/møteplass og helsestasjon for rusmiddelavhengige. Her gis det tilbud 

om råd- og veiledning, samtaler, oppfølging av brukere i h.h.t. vedtak, distribusjon av sprøyter, sårstell, 

skjermet prøvetaking, urinprøvetaking, fokus på ernæring og kosthold og smittevern. en sosial Postvn 

3 holder åpent tre dager i uka, og er en møteplass/kafe hvor brukerne kan slå av en prat over en 

kaffekopp samt få servert varm mat.  Tjenesten mottar mat fra butikker, og har utlevering av maten i 

disse lokalene.  

Lavterskel trening og sosialisering på Stamina treningssenter i grupper. Hovedformål er helse og 

hverdagslivsmestring. Rehabilitering og noe habilitering er sentralt. Tiltaket tilpasses individuelt i 

forhold til hvordan den enkeltes fysiske form er. Rus og psykisk helsetjeneste har en halv stilling i 

Frisklivssentralen. Dette gir et nært og godt samarbeid med Frisklivssentralen, og tjenestens brukere 
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som får tilbud om å trene der de blir tett oppfulgt. Først kan de gis tilbud om individuell trening for så 

å gå videre trening i små grupper før de er i stand til å delta i Frisklivssentralens ordinære tiltak.   

Å styrke den enkeltes fysiske helse er en del av den helhetlige jobbingen med den enkeltes psykiske 

helse. Den enkelte bruker kan gjennom dette tiltaket benytte tilbud om fysisk aktivitet i samarbeid 

med Frisklivsentralen. Det tilbys gruppetrening og individuell trening både innendørs og utendørs. 

4.2.3 Botilbud tilknyttet rus- og psykisk helsetjeneste 

Rus - og psykisk helsetjeneste har pr i dag følgende boliger til disposisjon: 

Type bolig Leie /eie  

Borettslag 7 Ubemannet 

Kommunalt eid 6 Ubemannet 

Kommunalt eid 4 Ubemannet 

 

4.2.3.1 Blåskjellveien 

Dette er et tilrettelagt, men ubemannet botilbud for personer med ruslidelser og som er i 

aktiv rus. Boligen har seks leiligheter og tildeles av kommunens boligtildelingsgruppe. 

4.2.3.2 Erikstadtunet 

Erikstadtunet er et bofelleskap med syv leiligheter for personer med kronisk psykiske sykdom. 
Det er lagt til rette for sosialt kontakt der brukere kan møtes i etablerte fellesareal. Tjenesten har pr. 
tiden tiltak der to ganger pr. uke. Det er felles lunsj mandager, og middag torsdager.  

4.2.3.3 Skjerstadveien 
Tilbudet omfatter en bolig med fire leiligheter for personer i aktiv rus. Den er ubemannet og 

har ingen aktive tiltak for beboere der.  

4.2.3.4 Øvrige botilbud 

Det tildeles også ordinære kommunale utleieboliger i tillegg til boliger som er øremerket tjenester fra 

rus- og psykisk helsetjeneste. Ofte er dette en hensiktsmessig løsning ut fra problematikk og 

hjelpebehov. 

 

4.4 Hjemmebaserte tjenester 

Hjemmebaserte tjenester skal bistå til å bedre forutsetningen til personer med behov for 

bistand slik at de kan bo hjemme dersom de ønsker det. I tillegg er det med på å forebygge behovet 

for døgnplasser. Det tilbys tjenester som hjemmesykepleie, hjemmehjelp som yter praktisk hjelp i 

form av renhold, miljøterapeutiske tiltak og medisinadministrering. Hjemmetjenestetilbudet omfatter 

også personer med mild kognitiv svekkelse som demens, eller med funksjonssvikt grunnet psykisk 

lidelse eller rus. I tilfeller hvor personer har sammensatte utfordringer, samarbeides det med andre 

tjenester som Rus- og psykisk helsetjeneste. 
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 4.5 Kommunepsykolog 

Kommunepsykologen er kommunens rådgivende psykolog. Hovedoppgaver er system- og 

samfunnsrettet arbeid som plan- og utviklingsarbeid, fagstøtte og veiledning til kommunens tjenester 

og øvrig personell, samt forebyggende og helsefremmende arbeid. Innsats er særlig rettet mot Rus- og 

psykisk helsetjeneste i tillegg til skole og oppvekst. 

4.6 Tildelingskontoret 

Fauske kommune har et felles tildelingskontor som skal sikre lik rett til helse- og 

omsorgstjenester for innbyggerne i kommunen. Det er en forvaltningsinstans som kartlegger behov og 

gjør vurderinger i enkeltsaker som krever vedtak i hht. til Lov om helse- og omsorgstjenester. Det 

betyr også at i saker til Rus- og psykisk helsetjeneste skal saksbehandles ved Tildelingskontoret før 

eventuelt tilbud gis. Saksbehandlingen vil sikre at søkers behov vil bli tilstrekkelig utredet, men også 

sikre at søker gis mulighet til utforming av sitt tjenestetilbud. 

4.7 NAV 

 Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) består av både kommunale og statlige tjenester. 

Sentrale virkemidler for NAV er arbeid og aktivitet som tiltak for å fremme helse, delaktighet og 

forutsigbar økonomi. For personer med psykiske vansker eller rusutfordringer vil NAV kunne legge til 

rette for arbeid og arbeidstrening, eller utdanning dersom en ønsker det. NAV jobber også opp mot 

arbeidsgivere for at arbeidstakere med helsemessige utfordringer kan få tilrettelagt jobbsituasjon. 

Fauske NAV har flere prosjekter med fokus på forebygging hos unge under 30 år. Blant annet er det 

dannet en tverrfaglig gruppe med faste møtetider hos NAV, med henblikk på å fange opp og komme 

tidlig inn med tiltak hos unge i videregående skole som står i fare for å falle utenfor skole og senere 

arbeidsliv.    

4.8 Frisklivssentralen 

 Frisklivssentralen er en helsefremmende og forebyggende helsetjeneste i kommunen. Tiltak er 

rettet mot bedring av helse for personer med økt risiko, endring av levevaner og mestring av 

helseutfordringer. Det skal gis hjelp til fysisk aktivitet, kosthold og snus- og røykeslutt gjennom et 

oppfølgingstilbudet. Det kan også tilbys kurs i mestring av depresjon (KiD) og belastning (KiB), 

veiledning om søvnvansker og alkoholvaner. Frisklivssentralen har en 50% stilling som er direkte 

knyttet til Rus og psykiskhelsetjeneste, og som primært jobber opp mot tjenestens brukere. 

4.9 Hukommelsesteamet 

En av Hukommelsesteamets oppgaver er å bistå fastlegene med utredning av hukommelse og 

evt. vurdere hvilke konsekvenser demenssykdommen har for livskvalitet og fungering i daglige 

aktiviteter. Pasient og pårørende følges opp hver 6.måned så lenge pasienten er hjemmeboende med 

vurdering av funksjon i det daglige, pårørendes belastning og vurdering og justering av hjelpebehov. 

Hukommelsesteamet samarbeider med fastleger, tildelingskontor, hjemmesykepleien, dagsenter, 

ergoterapi, hørselskontakt, spesialisthelsetjenesten Kløveråsen utrednings- og kompetansesenter i 

Nordland og Fauske Demensforening. Hukommelsesteamet driver sammen med Sørfold og Saltdal 

kommune pårørendeskole for pårørende til personer med demens, en gang i året. 

Hukommelsesteamet bistår pårørende med råd, støtte og veiledning oftere der det er behov for det. 
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4.10 Psykososialt kriseteam 

Kommunen har et tverrfaglig og tverretatlig psykososialt kriseteam som yter psykososialt krisehjelp i 

kriser, ulykker og katastrofer. Teamet gir mental førstehjelp, samtaler for vurdering av hjelpebehov og 

formidler kontakt med andre instanser.   

4.11 Frivillige organisasjoner 

4.11.1 Anonyme alkoholikere (AA) 

Organisasjonen er et fellesskap som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for at de 

kan løse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til fra alkoholisme. Formålet er å hjelpe andre 

med edruskap gjennom likemannsarbeid, og de er ikke tilknyttet religion eller politisk ståsted. Fauske 

har aktiv AA-gruppe. 

4.11.2 Marborg 

Marborg er en brukerorganisasjon på rusfeltet og er i sin helhet brukerstyrt. Organisasjonen 

jobber tosidig med langsiktig, systemrettet brukermedvirkning og støtte til individuell 

brukermedvirkning, samt med drift av brukerstyrte, brukerrettede tiltak. Hovedmålet er å styrke 

brukermedvirkningen på rusfeltet i Nord Norge, samt forsøke å tilby aktiviteter og tiltak der det er 

lokale representanter. Marborg er representert på i Fauske kommune. 

4.11.3 Anonyme Narkomane (NA) 

Anonyme Narkomane er et fellesskap av kvinner og menn som har utviklet et alvorlig problem 

med rusmidler. De møtes jevnlig for å hjelpe hverandre med å holde seg rusfrie. De er ikke tilknyttet 

andre organisasjoner og er et gratis tilbud.  

5 Utfordringer  
Fauske kommune har utfordringer som er felles med de fleste kommuner i landet, men også 

særegne utfordringer. Særegne utfordringer kan gjerne ses i lys av demografiske forhold som 

sammensetning av befolkning, alder, yrkesliv, normer og verdier, bosted og aktivitetstilbud. Noen av 

disse utfordringene er tydelige, mens andre er mindre kjente og bør kartlegges nærmere for å kunne 

gi et bedre informasjonsgrunnlag.  

5.1 Samhandling, kapasitet og helhetlige tjenestetilbud 

Rus og psykisk helsearbeid i kommunene er et satsingsområde for regjeringen som ønsker å styrke 

tilbudet til innenfor disse områdene. Det er en økning i problemene og de blir mer komplekse. 

Samhandlingsreformen har ført til at flere oppgaver er overført fra staten til kommunen. Kommunens 

oppgaver blir gjerne indirekte definert gjennom spesialisthelsetjenestens nedbygging av tilbud og 

reduksjon av innleggelser. Konsekvensen av dette er økt press på kommunens tilbud og 

nødvendigheten av å bygge ut egne lokale tiltak. Det medfører behov for mer spesialisering av 

tilbudet, økt fagkunnskap og metodikk og økte ressurser i kommunen som følge av økt 

kapasitetsbehov. Blant annet er kommunen fra 2017 pålagt å ha krisetilbud med døgnopphold (KAD-

seng) innenfor rus- og psykisk helse, og tilbudet skal være døgnbemannet. Kommunen er også pålagt 

opplegg for ettervern av brukere som blir tidligere utskrevet fra spesialisthelsetjenesten.  
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En annen tydelig målsetting i samhandlingsreformen er at det skal jobbes mer med tidlig innsats og 

forebyggende tiltak. Slik status er i dag, både lokalt og nasjonalt, er hovedinnsatsen til kommunale 

tjenester rettet mot personer med alvorlig psykisk sykdom eller store rusutfordringer. Det er således 

mindre kapasitet og tilgjengelighet i tjenestene for personer med lettere og/eller nylig oppstått 

problematikk som angst og depresjon. Samtidig er det gjennom tidlig innsats en har størst mulighet til 

å redusere konsekvensene av nylig oppstått problematikk, både for individet og samfunnet for øvrig.  

Det er derfor behov for å styrke nåværende tjenester og utvikle nye tjenester i planperioden.   

For å kunne møte utfordringene som nevnt over, kreves det også bedre samarbeid og koordinering av 

tjenestene internt i kommunen. Det er særlig viktig for målgrupper med risiko for å ikke nyttiggjøre 

seg helsehjelp dersom den blir oppstykket eller uklart definert. 

5.3 Foreldre med psykiske helseutfordringer eller rusproblemer / barn som pårørende 

Årsaksforholdene til økende psykisk uhelse i befolkningen er svært sammensatte. Familiene 

har gjennom de siste 20-30 år endret seg, samtidig som det også har skjedd betydelige 

samfunnsendringer. Dagens samfunn speiler en befolkning som må forholde seg til økte krav og 

konkurranse, store mengder informasjon, sosiale medier, samt økte muligheter og valg. Summen av 

belastninger kan over tid bli for stor for mange. Psykiske lidelser og eller rusrelaterte lidelser rammer 

ofte hele familien. Fokus på barn som pårørende kan ha en forebyggende effekt i forhold til neste 

generasjons helse, og legge et bedre grunnlag for livsmestring for alle berørte parter. Barn som 

pårørende har en økt risiko for å utvikle psykiske helseutfordringer, oppleve vold i familien eller selv bli 

utsatt for vold. Utfordringen ligger i å oppdage disse familiene slik at de kan få nødvendig hjelp med 

tanke på å hindre omsorgssvikt, vold og misbruk. 

5.4 Folkehelseutfordringer 

Det er stor bekymring knyttet til forekomst av psykiske plager og lidelser i befolkningen og 

konsekvenser av dette. Det er behov for å utvikle psykiske helseperspektiver i folkehelsearbeidet for å 

redusere de faktorer som øker risiko for psykiske plager og lidelser. Det er like viktig å fremme de 

faktorer som bidrar til mestring, trivsel og livskvalitet i befolkningen.  

Kommunen har et ansvar og bør ha en hovedstrategi for å fremme psykisk helse og trivsel ved å legge 

til rette for mestring og deltakelse på livets mange arenaer, enten det dreier seg om barnehage, skole, 

arbeidsliv, de eldre år eller nærmiljø. Det å stå utenfor skole, arbeids- og samfunnsliv gir dårlige kår for 

helse og trivsel. 

5.5 Frafall i videregående opplæring 

Frafall i videregående opplæring blir satt i sammenheng med økt risiko for psykiske vansker og 

rusmisbruk enn de som fullfører opplæringen. Ungdom og unge voksne som har behov for bistand 

benytter seg ofte heller ikke av tradisjonelle hjelpetilbud av ulike årsaker. Tiltak i skolen som tar sikte 

på å bedre mestring, trivsel og skoletilknytning må utvikles og styrkes slik at flere fullfører. Å fullføre 

videregående opplæring vil redusere sannsynlighet for å falle utenfor arbeidsliv og motta 

velferdstjenester. 
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5.7 Eldre med psykiske vansker eller rusutfordringer  

Det forventes at det blir flere eldre med psykiske lidelser i takt med at andelen eldre øker. I 

tillegg har eldre ofte etablerte alkoholvaner fra tidligere i livet som videreføres i alderdommen, 

samtidig som kroppens fysiologiske evne til å tåle alkohol blir dårligere ved høy alder. Videre kan 

medikamentbruk være kompliserende for evnen til å tåle alkohol. Ser man på eldre som gruppe, 

bruker de flere medikamenter enn øvrige del av befolkingen. Samlet sett kan disse faktorene føre til 

en rekke helsemessige plager med ensomhet, depresjon, misbruk av tabletter og alkohol samt fysiske 

skader som en pådrar seg i påvirket tilstand. Det er i dag en utfordring å gi et godt og helhetlig 

tjenestetilbud til denne gruppen da problematikken gjerne sent oppdages og at det heller ikke finnes 

et tilpasset tjenestetilbud i kommunen for dette. 

5.8 Bo- og tjenestetilbud 

Å kunne bo trygt og godt, er en felles målsetting. Fortrinnsvis bør det være i egen bolig. 

Boligen er en grunnleggende forutsetning for å skape mestring, trivsel og sosial tilhørighet. En bør ha 

som utgangspunkt at alle skal bo i vanlige boliger, men noen vil ha behov for mer tilrettelegging. For 

personer med store omsorgsbehov eller atferdsproblematikk må det finnes et tilbud som er 

tilrettelagt deres behov. Dess større utfordringene er, dess større er vanligvis behovet for styrkede 

tilbud. Et slikt tilbud kan spenne fra døgnbemannede boliger og sykehjem, til kommunal bolig og egen 

eid bolig med bistand fra ambulante tjenester.  

Boligen er grunnleggende for at personer med psykiske vansker eller rusutfordringer skal kunne 

nyttiggjøre seg et oppfølgingstilbud eller lykkes med behandling. For brukere med mest alvorlig 

problematikk er det spesialisthelsetjenesten som har ansvaret for behandlingen. Denne behandlingen 

er som oftest medikamentell i kombinasjon med samtaler og veiledning til pårørende og 

samarbeidspartnere. Det er også grunnleggende at disse brukerne får jevnlig oppfølging over tid med 

tanke på å forhindre negativ utvikling. Gode og tilpassede helse- og omsorgstjenester for den enkelte 

forutsetter et godt samarbeid mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste. Dette er særlig viktig hos 

personer med alvorlige psykiske helseutfordringer som også kan ha en voldsproblematikk i tillegg. 

Etter endt behandling i spesialisthelsetjenesten, blir ansvaret for oppfølging av pasient overført til 

bostedskommunen. Samhandlingsreformen har medført endret behov for kompetanse innenfor feltet 

rus og psykisk helsetjeneste. Den kommunale helsetjenesten får flere og mer komplekse oppgaver, 

noe som igjen er en utfordring med tanke på kompetansen i tjenesten og organisering av denne. Det 

fordrer både kapasitet, kompetanse og tilgjengelighet i tilbudet som pasienten skrives ut til. For å 

kunne ta hånd om de ulike problemstillingene en står ovenfor, kreves det både en oppfølgingstjeneste 

som kan tilby tjenester i bolig, i tillegg til døgnplasser. Det er brukere i Fauske kommune som har 

behov for et særlig tilpasset botilbud, der heldøgns omsorg er mest nærliggende alternativ. Ikke alle 

brukere med behov blir tydeliggjort gjennom søknad til boligkontoret, noe det er flere årsaker til. Det 

er derfor sentralt å sikre en styrking av de aktivt oppsøkende behandlingsteamene for å sikre at disse 

brukerne får nødvendige tjenester. Det vil også til enhver tid være brukere hvor man i samarbeid med 

spesialisthelsetjenesten søker å finne egnede løsninger. Dette er prosesser som kan ta lang tid. 

I nasjonale handlingsplaner er det også tydeliggjort at kommunene har fått økt ansvar for bolig og 

tjenester i bolig til innbyggere med psykiske og rusrelaterte utfordringer. Det legges vekt på at solide 
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bo- og tjenestetilbud i hjemkommunen skal redusere forverring av plager, forhindre innleggelser eller 

fengsel. Egnede boliger med tilrettelagt tjenestetilbud er en utfordring i Fauske kommune. Pr i dag 

finnes det ikke gode nok ettervernstiltak for å ivareta personer som for eksempel har vært på 

avrusning. Dette fører ofte til rask tilbakefall til situasjonen som var før innleggelsen, og 

rehabiliteringen som er oppnådd raskt blir borte. 

Kommunen har ikke ressurser til å gi et heldøgns bemannet botilbud for alle brukere innenfor denne 

gruppen. For å nå personer med en krevende problematikk kreves det at en sikrer et tilrettelagt 

botilbud med tilstrekkelige tjenester. I tillegg til dette er tjenesten kjent med brukere som ut fra en 

faglig vurdering burde ha et egnet kommunalt botilbud, antageligvis med heldøgns omsorg.   

Det er en utfordring at det er få midler til et botilbud med heldøgns bemanning som i tillegg kan 

ivareta tjenester innenfor dette området etter ordinær arbeidstid. For å best kunne etterkomme 

målsettingen om å drive forebyggende arbeid, vil det være nødvendig å styrke ressursene slik at de er 

tilgjengelige i en tidlig fase av sykdom eller ta imot like etter utskrivelse fra spesialisthelsetjenesten.    

Et av de viktigste tiltakene for å unngå tilbakefall er muligheten til å flytte inn i en bolig som ikke er 

tilknyttet et rusmiljø, og med heldøgns bemanning. Ansatte må da jobbe videre med rehabilitering 

etter institusjonsopphold og med trening og mestring i bosituasjon. På denne måten vil de etter en tid 

kunne flytte over til en mer permanent bolig, men med muligheter for fortsatte tjenester i forhold til 

sine behov. Omfanget her dreier seg om 2 til 3 personer årlig. 

 

Figuren viser en tenkt boligkjede for kommunen, der ulike botilbud og tjenester er representert og 

tildelt etter individuelt behov. I en livsfase der bruker har høy risiko, vil rett botilbud kunne være et 

viktig stabiliserende tiltak. For eksempel vil krisehybel tilknyttet et bemannet botilbud kunne avhjelpe 

personer i en krisesituasjon der man av ulike grunner har blitt bostedsløs. Dersom behovet tilsier 

institusjonsplass bør kommunen ha egnede tilbud der også kompetanse er vektlagt. På sikt er det en 

allmenn målsetting at bruker skal bo i egen bolig dersom funksjonsevnen tilsier det.  

Videre er det en utfordring at personer med rusavhengighet og psykiske lidelser er overrepresentert 

blant vanskeligstilte og bostedsløse på boligmarkedet. Særlig er det en utfordring å skaffe bolig til 

unge rusavhengige med atferdsproblematikk.  

 

Krisebolig/hybel

Ettervernsbolig 
(bemannet)

Omsorgsbolig

(bemannet)

Ordinær bolig

Sykehejm/intutisjon
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6 Strategi 

Rehabiliteringsarbeid i Rus- og psykisk helsetjeneste i Fauske kommune 

Rus- og psykisk helsetjeneste bruker ovenstående beskrivelse som grunnlag i arbeidet, og har med det 

utformet hovedmål og delmål innenfor dette området. 

 

6.1 Forebygging og tidlig innsats: 

- Personer som er i risiko for å utvikle et rusmiddelproblem eller psykisk helseproblem skal få hjelp i en 

tidlig fase. 

- Skape samarbeid med lag, foreninger, ideelle organisasjoner og bedrifter der personer med psykiske 

helseutfordringer eller rus kan inkluderes i forhold til arbeid eller aktivitet. 

 

6.2 Oppfølging etter behandling:  

Gi et godt tilbud med tilpassede tjenester til personer som nylig er utskrevet fra behandling i 

spesialisthelsetjenesten. 

 

6.4 Kunnskapsorientert praksis:  

Hovedmålet er å utøve helsefremmende arbeid med fokus på rehabilitering for grupper og enkelt 

individer. 

 

Delmål: Mestring av eget liv 

 Forbedre/utvikle mestringsevne 

 Nettverksbygging/sosial støtte 

Delmål: Hindre utvikling/tilbakefall 

 Identifisere og øke beskyttelsesfaktorer 

 Redusere risikofaktorer 

Delmål: Selvhjelpsarbeid 

 Gruppevis 

 Individuelt 

 

Det tas sikte på å fortløpende evaluere tiltak, samt utvikle tjenestetilbudet, som gis fra Rus- og psykisk 

helsetjeneste for å sikre at de ivaretar delmål og hovedmål innenfor rehabilitering. Videre er det fokus 

på å benytte det ordinære tilbudet fra lag og foreninger i kommunen.  
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7 Handlingsdel 

 

Nr Beskrivelse av tiltak Ansvar 

1 
 

Forebygging 
Forebygge at livskriser og andre belastninger utvikler seg 
til psykiske lidelser. 
Personer som er i fare for å utvikle et rusproblem skal få 
tidlig hjelp. 
 

 
 

1.1 Sikre god oppfølging til pårørende med psykiske lidelser 
og rusproblematikk.   

 

1.2 Forebygge frafall fra VGS gjennom samarbeid med Vgs., NAV, 
og kommunal helsetjeneste.  

Alle i samarbeidet 

   

2 Tidlig innsats 
Fange opp og tilby hjelp for psykiske vansker før en 
utvikler psykiske lidelser. 
Tidlig innstas for redusere skadelig alkoholbruk, samt 
begrense skadevirkning av alkohol og øvrige rusmidler. 
 

Barnehage 
Skole 
Helsestasjon 
Fastlege 
Barnevern 
Rus og 
psykiskhelsetjeneste 

2.1 Rett på sak - samarbeidsgruppe for å forebygge frafall fra 
videregående skole.  

NAV, ROP, 
Familiesenteret, Fauske 
Vgs, Oppfølgingstjenesten 
og miljø- og hab. tjenesten 

2.2 Legge til rette for at brukere kan benytte selvhjelpsgrupper 
som et supplement i behandling og fremme egenmestring. 

Rus og psykisk 
helsetjeneste, 
Frisklivssentralen 

2.3 Prøve ut velferdsteknologi for personer med psykisk lidelse 
eller rusavhengighet. 

ROP 
Velferdsteknologi 

2.4 Etablere gruppetilbud for angst og depresjon.  ROP 
Kommunepsykolog 

2.5 Etablere yogagruppe. ROP 
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2.6 Styrke og videreutvikle arbeidet med barn som pårørende i 
samarbeid med Familiesenteret. 

Familiesenteret 
ROP 

2.8 Lavterskel veiledning i forhold til tjenestetilbud og livsmestring.   Tildelingskontoret 
ROP 

2.9 Etablere rask psykisk helsehjelp (RPH) fra 2020. 
 

ROP 
Kommunepsykolog 

   

   

   

   

3 Oppfølging etter behandling 
Tilby et tilgjengelig og helhetlig tjenesteapparat. 

 

3.1 Arbeide for å redusere antall overdoser og 
overdosedødsfall. 

ROP 
 

3.2 Sørge for oppfølging av personer som har vist selvmordsatferd, 
eller selvmordsforsøk. 

Fastlege 
ROP 

3.3 Etterlatte ved selvmord skal gis god oppfølging. Psykososialt kriseteam 
Fastlege 
Psykolog 

3.4 Etablere konkret botilbud med nødvendig bemanning for å 
skire behov for fremtidige tjenester . 

Fauske kommune 
 

3.5 Etablere IPS – konsulent (jobbspesialist) i tjenesten.  NAV 
Enhet Helse 
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4 Kunnskapsorientert praksis 
Sikre god kompetanse i organisasjonen for å møte 
brukernes ulike behov 

 

4.1 Ansatte ved enhet for rus og psykiatri får undervisning i 
recovery-metodikk. 

Leder ROP 

4.2 Videreutdanning i kognitiv terapi og motiverende intervju 
til ansatte i Rop-tjenesten. 

Leder ROP 

4.3 Øke samhandling og utvikle kompetanse med 
kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. 

Alle i 
samhandlingsområdet 

4.4 Ansette erfaringskonsulent i tjenesten. Enhetsleder Helse/Leder 
ROP 

4.5 Øke brukerinnflytelse i tjenestetilbudet gjennom valg av 
og medvirkning til egne tjenester. 

ROP 
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