
 1 

 

Modum kommune 
 

 

 

PLAN FOR PSYKISK HELSE 

- TILLEGG 2012-2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Plan for psykisk helse er en del av 

Helse og omsorgsplan 2015 
 

 

 

 Versjon 15.08.12 



 2 

 

1 Innledning .............................................................................................................. 3 

2 Nytt lovverk ........................................................................................................... 3 

2.1 Perspektiver og begrepsforståelse .................................................................. 4 

3 Utfordringer innen psykisk helsearbeid ................................................................. 4 

3.1 Psykiske lidelser – en folkehelseutfordring ................................................... 5 

3.2 Brukermedvirkning ........................................................................................ 5 

3.3 Rask psykisk helsehjelp ................................................................................. 5 

3.4 Dobbeltdiagnoser rus og psykiatri ................................................................. 5 

3.5 Fysisk aktivitet ............................................................................................... 6 

3.6 Medikalisering ............................................................................................... 6 

4 Samhandling for systematisk og langsiktig innsats ............................................... 6 

4.1 Etablering av ressurssenter innen psykisk helse ............................................ 7 

4.2 Etablering av et brukerstyrt senter ................................................................. 8 

4.3 Etablering av Familiens Hus .......................................................................... 8 

4.4 Etablering av treningsleiligheter .................................................................... 8 

4.5 Psykolog i kommunehelsetjenesten ............................................................... 8 

4.6 Lokal samfunn med MOT .............................................................................. 9 

5 Forutsetninger for å lykkes med samhandling innen psykisk helsearbeid ............. 9 

5.1 Helsefremmende tiltak psykisk helse............................................................. 9 

6 Eksisterende tilbud og organisering av dagens tjenestetilbud i Helse- og 

Sosialetaten .................................................................................................................. 10 

7 Forslag til nye tiltak og videreføring av spesielt prioriterte tiltak ....................... 12 



 3 

1 Innledning 
Gjeldende plan for psykisk helse er sist revidert og godkjent av kommunestyret 

17.11.2008, sak 56/08 Arkivsak 08/2027. Det er i denne omgang ikke foretatt en 

revisjon av gjeldende plan, ettersom denne planen fortsatt er bakgrunn for arbeidet 

innen psykisk helse og gjenstand for årlig revidering og rapportering til 

fylkesmannen. Store deler av eksisterende Plan for psykisk helse er fortsatt aktuell til 

tross for endringer i kommunens organisering av helse- og omsorgstilbudet samt nye 

statlige føringer og lovverk. 

 

Dette tillegget til planen er utarbeidet som et forarbeid for en mer omfattende revisjon 

senere. Bakgrunnen for dette er arbeidet rundt kommunens helhetlige helse- og 

omsorgsplan med en gjennomgang og oppdatering av samtlige planer og utfordringer 

basert på samhandlingsreformen. Tillegget gir en oppdatering over nytt lovverk, 

dagens situasjon og utfordringer, behov samt forslag til tiltaksplan for de nærmeste tre 

år.  

 

Utarbeidelsen av dette tillegget er gjort av en tverrfaglig arbeidsgruppe som har hatt 

fire arbeidsmøter i forbindelse med revisjonen: 

 Gerd Hovland, virksomhetsleder for Tun Geithus - psykisk helse 

 Ann Waal, virksomhetsleder hjemmetjenesten nord 

 Bjørn Hæhre, brukerrepresentant 

 Hilde Øverby, virksomhetsleder forebyggende tjenester  

2 Nytt lovverk 
Samhandlingsreformen, med ny folkehelselov (lov om folkehelsearbeid) og ny helse- 

og omsorgstjenestelov (lov om kommunale helse og omsorgstjenester) har blitt 

iverksatt fra 2012. Dette innebærer også endringer i psykisk helsevernloven, pasient- 

og brukerettighetsloven samt helsepersonelloven (alle fra 2001). 
 

FOKUS I SAMHANDLINGSREFORMEN  

• Viser vei framover. Gir helsetjenesten ny retning 

• Forebygge framfor å reparere  

• Tidlig innsats 

• Få ulike ledd i helsetjenesten til å jobbe bedre sammen  

• Flytte tjenester nærmere der folk bor  

• Flere oppgaver til kommunene og penger til å utføre dem.  

• Samle spesialiserte fagmiljøer som er sterke nok  

• Sterkere brukermedvirkning 

 

Den nye folkehelseloven fremhever kommunens ansvar for forebygging og 

helsefremmende arbeid i alle sektorer i samfunnet, og innebærer viktige føringer for å 

kunne nå samhandlingsreformens intensjon om å forebygge mer framfor bare å 

reparere. Intensjonene er at tilbudet i kommunen skal bli bredere og oppfølging av 

personer med (kroniske) lidelser skal bli bedre. Kommunen skal fastsette mål og 

strategier for folkehelsearbeidet som er egnet til å møte kommunens egne 

helseutfordringer. Kommunen har særlig ansvar for  

koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering som skal bidra til å sikre 

helhetlig tilbud til pasienter og brukere med behov for sosial, psykososial eller 
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medisinsk habilitering og rehabilitering. Det er også i tråd med samhandlingsreformen 

at det legges til rette for at innbyggerne kan ta et ansvar for egen helse, også ved 

eventuelle sykdommer og helseplager.  

2.1 PERSPEKTIVER OG BEGREPSFORSTÅELSE 

FOLKEHELSE: 

Befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. 

Folkehelsen speiler samfunnsutviklingen, oppvekstkår, demografisk utvikling, 

økonomiske forhold, miljøfaktorer etc. 
  

FOLKEHELSEARBEID: 

Samfunnets totale innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer 

helse og trivsel, forebygger sykdom, skade og lidelse, og beskytter mot helsetrussel. 

Utjevning av sosialt betingede helseforskjeller.  

Folkehelsearbeidet er løftet ut av helsesektoren og gjelder for alle samfunnssektorer 

og forvaltningsnivåer. 
 

 

Folkehelsearbeid omfatter alle nivåer av forebygging – både for å forhindre at lidelser 

oppstår, stanse sykdomsutvikling og hindre tilbakefall, hindre forverring og sikre et 

best mulig liv med den helsetilstanden eller utfordringen som er. Det vil dreie seg om 

å rette innsats for å endre levevaner som forårsaker, forsterker eller opprettholder 

sykdom. Samtidig som det skal stimulere til levevaner som er helsebringende 

(friskliv), innsats for å ruste den enkelt til å lære å leve best mulig med helseplager og 

sykdom (læring og mestring) og som en del av et pasientforløp på vei til 

selvstendighet.  

 

Samhandlingsreformen har hovedfokus på en bedre ressursutnyttelse, men det handler 

også om å mobilisere ressurser og setter samspillet med familien, det sosiale 

nettverket og lokalsamfunnet i sentrum for oppmerksomheten. Medborgerskap 

innbærer mer enn forbruk av offentlige ytelser. Det er nødvendig å tenke nytt om 

samspillet mellom de offentlige ordningene og det sivile samfunn, utforske de nye 

formene frivilligheten tar, og sette fokus på alternative arbeidsmetoder, driftsformer 

og organisering som utfordrer til medborgerskap. (NOU 2011:11). 

3 Utfordringer innen psykisk helsearbeid 
 

 Å ha oversikt over den lokale helsetilstand 

 Å oppdage tegn på psykiske vansker tidlig nok, samt kunne tilby tilpassede 

hjelpetiltak (tidlig intervensjon – lavterskeltilbud) 

 Å kunne arbeide både helsefremmende, sykdomsforebyggende og 

behandlende med individ- og samfunnsrettede tiltak   

 Å sikre helhetlige pasientforløp 

 Å utvikle flere lavterskeltilbud for ulike brukergrupper 

 Å ta hensyn til sosiale forskjeller i helse i forhold til utvikling av helsetilbud. 

 Å ha tilbud til dem som har sammensatte problemer innen rus og psykiatri  

 Å ha en reell brukermedvirkning  
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 Å sikre et forsvarlig tjenestetilbud gjennom kompetent personell  

 Å sikre god kommunikasjon og samarbeid mellom instansene 

3.1 PSYKISKE LIDELSER – EN FOLKEHELSEUTFORDRING  

Psykiske lidelser er blant Norges største folkehelseutfordringer. Så mange som 

halvparten av befolkningen vil bli rammet av en psykisk lidelse i løpet av livet. 

Angstlidelser, depressive lidelser og rusrelaterte helseproblemer er de mest utbredte 

og blir regnet som folkesykdommer. Lange ventetider kan føre til at problemer går fra 

vondt til verre. Rask psykisk helsehjelp bør være et satsningsområde framover. I følge 

en fersk kartlegging av folkehelsetilstanden i landets kommuner, er det mange 

utfordringer å ta tak i rundt i landet. Blant annet er det betydelige forskjeller i psykisk 

helse mellom sosioøkonomiske og etniske grupper (Folkehelseinstituttet, 2011).  

 

Oversikt over omfang av psykiske lidelser er beskrevet i kap. 3.1.1 i Plan for psykisk 

helse. Men anslaget over antall behandlingstrengende barn med psykiske vansker har i 

opptrappingsplanperioden (1999 – 2008) økt fra 5 % til 8 % (kilde 

Folkehelseinstituttet). Denne økningen er det ikke tatt høyde for i behandlingstilbudet 

fra spesialisthelsetjenesten. Det forventes at kommunene tar ansvar for behandlingen.  

 

I Modum kommunes kommuneplan er levekår og folkehelse gjort til gjennomgående 

tema for alle sektorer. Folkehelseinstituttet har utarbeidet en folkehelseprofil for hver 

kommune (www.fhi.no/kommunehelsa). Her viser det seg, som i resten av Buskerud, 

at blant utfordringene er høyt frafall i videregående skole og mange innbyggere med 

grunnskole som høyeste utdanning. Kommunen har et høyt antall enslige forsørgere, 

uføretrygdede, flere som bruker legemidler mot psykiske lidelser og mange med 

psykiske lidelser som blir behandlet i sykehus. Innbyggerne har gjennomsnittlig en 

lavere inntekt enn resten av landet.  

Det må imidlertid tas i betraktning at folkehelseprofilen bygger på innrapporterte tall 

og gir en grov oversikt over helsetilstanden i kommunen. Før tiltak settes i gang må 

det gjøres grundigere undersøkelser og det må sikres at målgruppen(e) blir nådd. 

3.2 BRUKERMEDVIRKNING 

Brukermedvirkning er avgjørende i all behandling. Pasienter med psykiske lidelser 

har rett til individuell plan. Brukermedvirkning foregår både på systemnivå og 

individuelt. Dette er hjemlet i Lov om pasientrettigheter og lovverk for Psykisk 

helsevern. Barn har også rettigheter som pårørende (helsepersonelloven og lov om 

spesialisthelsetjenesten, endringer fra jan. 2010).  

3.3 RASK PSYKISK HELSEHJELP 

Psykiatrien kjennetegnes ofte av lange ventetider. Dette virker negativt for pasienter 

og helsevesen. Det er utarbeidet en metodikk for rask psykisk helsehjelp som er godt 

utprøvd og med dokumentert effekt. Ved å gi ulike lavterskeltilbud i kommunen før - 

og i stedet for at brukerne får behov for spesialisthelsetjenester bidrar ”Rask psykisk 

helsehjelp” til bedre ressursutnyttelse. Dette er i tråd med samhandlingsreformens 

intensjoner om forebygging og tidlig intervensjon. 

3.4 DOBBELTDIAGNOSER RUS OG PSYKIATRI 

http://www.fhi.no/kommunehelsa
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Mange pasienter med psykiske lidelser har ofte også rusproblemer og omvendt. Det er 

en utfordring å gi disse et helhetlig godt behandlingstilbud. For tiden sees det på en 

annen organiseringen av dagens tilbud for personer med psykiske lidelser samt et 

tettere samarbeid mellom hjemmetjeneste psykiatritilbud og ambulerende boteam ved 

Nav. 

3.5 FYSISK AKTIVITET 

Alle mennesker bør, helst hver dag, være fysisk aktive til sammen minst 30 minutter. 

For barn anbefales minst 60 minutter. For personer som er psykisk friske, vil 

regelmessig fysisk trening gi økt velvære, bedre evne til å takle stress, gi mer energi 

og bedre søvn. Også for andre lidelser kan fysisk aktivitet ha virkning. Generelt er 

mennesker med psykiske lidelser oftere inaktive og i dårligere fysisk form enn 

normalbefolkningen. Ved noen psykiske lidelser er risikoen for overvekt økt, blant 

annet fordi enkelte medisiner gir økt appetitt og vektøkning som bivirkning. Fysisk 

aktivitet kan være et motvekt mot slike bivirkninger. 

(http://www.fhi.no/faktaarkFolkehelseinstituttet) 

Det er viktig å skape en sammenheng mellom tilbud innen psykisk og fysisk helse.   

Tall fra frisklivssentralen i Modum fra 2011 viser at ca 30 % av de som deltar på 

frisklivsresept har psykiske utfordringer som årsak til henvisning. 

3.6 MEDIKALISERING 

I økende grad gis forhold som tidligere tilhørte det “levde liv” nå medisinske 

merkelapper og løsninger. Dette fenomenet kalles medikalisering. Medikalisering gjør 

noe med oss som mennesker og samfunn. Vår oppfatning om hva som er normalt og 

hva som er sykt endres. Dermed endres også oppfatningen om hva som må finne sin 

løsning hos helsetjenesten. Utviklingen kan være lettest å få øye på innenfor psykiske 

lidelser. Fenomen som mer eller mindre er en del av alles liv – tristhet, uro, rastløshet, 

konsentrasjonsvansker, initiativløshet, søvnvansker, tretthet, opplevelse av ulyst, 

pessimisme for framtida med mer – vil kunne gli over til å bli sykdommer dersom 

definisjonsgrensene flyttes (statusrapport 2012, legeforeningen). 

4 Samhandling for systematisk og langsiktig 
innsats 

På mange helseområder har forebygging vært vellykket og ført til bedre folkehelse. 

Det gjelder ikke psykiske lidelser. Omfanget er høyt og flere unge blir uføre. Dette er 

alvorlig for livskvaliteten til alle enkeltmennesker som rammes og for deres 

nærmeste. Og det er alvorlig fordi befolkningens samlete evne til å fungere 

intellektuelt, følelsesmessig og sosialt er vår fremste ressurs. Psykiske lidelser koster 

samfunnet store beløp i form av trygdeutgifter, behandlingsutgifter og sosialutgifter 

(Helse- og omsorgsdepartementet Prp 1 S 2010-2011). 

 

De politiske føringer er klare. Presset på spesialisthelsetjenesten må lettes ved at 

hjelpetiltak settes inn på et tidligere tidspunkt enn i dag (jf folkehelseloven). Likevel 

er forebyggende programmer med dokumentert virkning tatt lite i bruk i Norge 

(Holte, 2011). Tilbudene er fragmenterte og sårbare i forhold til finansiering - kort 

sagt, er det ikke realistisk at alle kommuner vil klare å besørge slike tilbud med den 

kontinuitet som kreves for å oppnå ønskede resultater på gruppenivå. Modum 

kommune har 86 % av gjennomsnittlig skatteinntekt for norske kommuner. Å 

prioritere helsefremmende og forebyggende arbeid i en presset økonomisk situasjon er 
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en utfordring til tross for formell forankring og gode intensjoner. Det er også generelt 

sett vanskelig å orientere seg blant eksisterende lærings- og mestringstilbud, fordi de 

noen steder i landet tilbys gjennom lærings- og mestringssentre i helseforetak og 

andre steder gjennom lokale sentra, frivillige organisasjoner, frisklivssentraler, 

menigheter, familievernet, familiesentre, helsestasjoner mv. Å ha en bedre 

samordning av de ulike tilbudene kan hjelpe til slik at de gode tiltakene når de ulike 

målgruppene. 

 

Selv om det vil være en bedre forvaltning av menneskelig og økonomisk kapital å 

forbygge mer, for dermed å måtte behandle færre, vil det være nødvendig med en 

systematisk og storstilt innsats å oppnå samfunnsmessige effekter. Men det krever 

også en økt bevissthet rundt prioriteringen av helseressursene, og hvordan de 

kommunale tjenestene er organisert. Tiltakene som iverksettes må være målrettede og 

kunnskapsbaserte – og ha en dokumentert effekt. Den store utfordringen for Modum 

kommune ligger i å nå fram med relevante og virksomme tiltak til et tilstrekkelig 

antall personer som kan nyttiggjøre seg tilbudet. Det er også store utfordringer knyttet 

til å nå fram til risikoutsatte grupper i tide – før sykdom inntreffer.  

 

I samhandlingsreformen blir det lagt vekt på at det utvikles og etableres gode 

modeller for utveksling av kompetanse på tvers av nivåer og sektorer. Særlig blir det 

lagt vekt på at det er behov for at spesialistkompetanse blir gjort tilgjengelig for 

kommunehelsetjenesten. Det er likeledes viktig at spesialisthelsetjenesten får en 

nærhet til problemstillinger, kunnskap og erfaring som finnes lokalt. 

 4.1 ETABLERING AV RESSURSSENTER INNEN PSYKISK HELSE        

Modum kommune, Modum Bad og fylkeskommunen samarbeider for å utvikle et 

ressurssenter for helsefremmende arbeid innen psykisk helse. Målet er at 

ressurssenteret skal arbeide for å styrke barn, unge og voksnes evne til å ta valg som 

fremmer livskvalitet, helse og gode relasjoner og evne til å tåle livets påkjenninger. 

Ønsket er at det skapes gode arenaer for læring og mestring for befolkningen, og 

møteplasser hvor fagpersoner i og utenfor Modum kan utvikle og utveksle sin 

kompetanse innen psykisk helse, på tvers av sektorer og tjenestenivå. Senteret skal 

også stimulere til forskning og utviklingsarbeid. Barn, unge, voksne og eldre i 

Modum og nærliggende kommuner er målgruppene. Tiltak vil bli rettet mot 

allmennheten, spesielle høyrisikogrupper og høyrisikosituasjoner (kriser og traumer). 

Tilbud om rask psykisk helsehjelp er en avgjørende faktor. 

 

Eksempler på aktiviteter:  

 Kurs og likemannsgrupper for pårørende til psykisk syke og rusmiddelbrukere 

 Kurs i depresjonsmestring (Kid) og belastningsmestring (Kib) 

 Foreldreveiledningsprogrammer (ICDP, De utrolige årene, Fortsatt Foreldre) 

 Kommunikasjonskurs for par (Godt samliv, Hva med oss – foreldre til barn 

med funksjonshemming, i gode og onde dager – for par berørt av rus, PREP) 

 Takle ting – kurs for ungdom, stressmestring og forebygging av utbrenthet 

 Drop–in fagkafe om temaer innen psykisk helse 

 Kurs i søvnhygiene 

 Kurs til grupper om psykiske lidelser 
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Andre aktiviteter vil være grupper for barn som opplever samlivsbrudd (PIS), grupper 

for barn av psykisk syke og skoleprogrammet VIP – (veiledning og informasjon om 

psykiske lidelser). I tillegg vil prosjektet utvikle helsefremmende tilbud uten 

diagnosefokus. Eksempler her kan være ”Friskt mot” kurs og endringsstøttende 

samtaler som skal fange opp personer på et tidligere tidspunkt enn det for eksempel 

KiD kursene gjør.  
 

4.2 ETABLERING AV ET BRUKERSTYRT SENTER 

Modum kommune har ikke et eget senter for psykisk helse som kun er brukerstyrt, 

som f.eks Fontenehuset i Hønefoss. Det er både et ønske og et behov for å etablere 

noe tilsvarende. Dette må plasseres et sentralt sted, tilgjengelig med offentlig 

transport. Det må sees på samarbeid med brukerorganisasjoner. 

4.3 ETABLERING AV FAMILIENS HUS 

Familiens hus er et tverrfaglig kommunalt tilbud som skal ivareta psykisk og fysisk 

helse hos gravide, barn og ungdom. Kommunens primære helse- og sosialtilbud rettet 

mot barn, unge og deres familier samordnes, samlokaliseres og forankres lokalt. 

Målsettingen er at familiene skal møte en helhetlig og familiestøttende tjeneste i et og 

samme hus. Selv om Familiens hus bygger på eksisterende kommunal virksomhet vil 

en etablering kreve betydelig organisatorisk og faglig omlegging. 

Familiens hus kan organiseres på to måter: 

- som en egen organisatorisk enhet innenfor kommunens tjenesteapparat 

- som arena for tjenesteutøvelse, men fagpersonene er ansatt i sin opprinnelige enhet  

 

Kommunestyret vedtok 17.11.2008 at mulighetene for etablering av Familiens Hus 

skulle vurderes i Modum. Saken har vært vurdert, men forholdene har hittil ikke 

ligget til rette for en slik etablering. Kommunen har ikke hatt mulighet for å kunne 

tilby Åpen barnehage og mangler for øvrig egnede lokaler for de aktuelle tjenestene 

som skal inngå i familiens hus. 

4.4 ETABLERING AV TRENINGSLEILIGHETER 

 Dette er ment for personer med psykiske belastninger som trenger støtte og hjelp for 

å klare å bo i egen bolig. Det bør være for en tidsbegrenset periode. Leilighetene bør 

også være i tilknytning til Geithusberga bofellesskap i forhold til evt. tilsyn. 

Leilighetene bør være tenkt som vanlige utleieleiligheter øremerket personer med 

psykiske belastninger som trenger tilpasset bistand for å klare å bo i egen bolig, men 

som også har stor grad av selvstendighet. Leilighetene kan bli brukt som overgangs-

/opplærings leiligheter for mennesker som trenger botrening før de kan skaffe seg 

egen bolig. 

4.5 PSYKOLOG I KOMMUNEHELSETJENESTEN 

Helsedirektoratet har gitt Modum kommune tilskudd i inntil tre år for å sette i gang en 

modellutprøvning av psykolog i helsestasjonstjenesten . Denne tjenesten er ment som 

en styrking av det helhetlige helsestasjonstilbudet. Hensikten er å gi kommunens 

innbyggere et mer helhetlig tilbud innen kartlegging, forebygging, tidlig intervensjon, 

lavterskeltilbud og behandling av lette til moderate lidelser. Psykologen skal også gi 

samarbeidspartnere og fagfolk veiledning og kompetanseheving.  Dette er et 

lavterskeltilbud som skal være nært brukere og ikke et kommunalt 

spesialisthelsetilbud. Å utvikle gode tiltak for de rette brukergruppene er et prioritert 
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mål. Det er et mål å etablere et tettere samarbeid med de ulike aktørene innen psykisk 

helsevern for voksne, både kommunalt og i poliklinikken samt med 

spesialisthelsetjenesten for øvrig. Dessuten er det et mål å være mer tilgjengelig med 

råd/veiledning for aktuelle personalgrupper som arbeider med barn og unge i 

kommunen. 

Å etablere en tilsvarende modellutprøving med tilbud for voksne som har reduserte 

muligheter til å få prioritert psykologisk hjelp (eldre, funksjonshemmede og pasienter 

innen rehabilitering), er ønskelig. 

4.6 LOKAL SAMFUNN MED MOT 

MOT er en ideell organisasjon som arbeider for å styrke og bevisstgjøre ungdommer i 

deres hverdagsvalg; MOT til å leve, MOT til å bry seg, MOT til å si nei.  Det er i 

2010 signert en samarbeidsavtale som gjør Modum til et ”Lokalsamfunn med MOT”. 

MOT har et eget program i ungdomsskolen og samarbeider bl.a. med arbeidsgruppen 

Utsatt rusdebut. Lokalsamfunn med MOT inviterer til at lokale lag og organisasjoner 

også kan bli en del av MOT. 

 

5 Forutsetninger for å lykkes med samhandling 
innen psykisk helsearbeid 

Forutsetninger for å oppnå resultater gjennom individrettede tiltak er høy grad av 

tilgjengelighet av virksomme forebyggende og helsefremmede tjenester og høy grad 

av rekruttering av mennesker som står i fare for å utvikle problemer.  
 

Det er også et mål å etablere samarbeid med omkringliggende kommuner for å møte 

felles folkehelseutfordringer med forebyggende tiltak. Dette vil styrke kommunenes 

posisjon som hovedarena for helsefremmende og forebyggende arbeid. Samtidig er 

det viktig å utveksle kompetanse og inngå forpliktende samarbeid med 

spesialisthelsetjenesten. 

 

Modum kommune har gode forutsetninger for å bli en foregangskommune for 

samhandling innen forebyggende og helsefremmende arbeid knyttet til psykiske 

lidelser og endring av levevaner. Kommunen er sentralt geografisk plassert i regionen 

og har lang erfaring med satsing på frisklivssentral, helsestasjon, barnehage, skole og 

bedriftshelsetjeneste som helsefremmende arenaer.  

5.1 HELSEFREMMENDE TILTAK PSYKISK HELSE 

I rapporten ”Bedre føre var…” gir Folkehelseinstituttet (2011) anbefalinger om 

helsefremmende tiltak innen psykisk helse. Disse føringer bør videreføres i lokale 

prioriteringer; 

1. Høy sysselsetting. Arbeidsledighet er en sterk risikofaktor for psykiske 

problemer. 

2. Skape helsefremmende skoler. En helsefremmende skole er kjennetegnet ved 

et miljø hvor elevene ikke blir mobbet, hvor de er en del av et fellesskap med 

jevnaldrende og hvor de opplever å mestre skolearbeidet. 

3. Høykvalitetsbarnehager fremmer de fleste barns psykiske helse 

4. Forebyggende tiltak på eldresentre videreutvikles for å forebygge ensomhet, 

fysisk inaktivitet og depresjon. 

5. Hjemmebesøk til førskolebarn for å redusere risiko for barnemishandling 
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6. Tilbud som styrker foreldreferdigheter blir det anbefalt at tilbys til alle 

førskoleforeldre. Dette er særlig viktig for familier med belastninger. 

7. Arbeid med bistand. Arbeidsledighet er en sterk risikofaktor for psykiske 

problemer 

8. Grupper, kurs og utdanningsprogrammer for mestring av angst og depresjon 

skal være tilgjengelig i alle kommuner. Det anbefales også at det blir tilbudt 

kurs i stressmestring for arbeidstakere.  

9. Programmer og tilbud innen god søvnhygiene og forebygging av 

søvnproblemer. 

10. Sterk evalueringsforskning  

 

6 Eksisterende tilbud og organisering av dagens 
tjenestetilbud i Helse- og Sosialetaten  

Se brosjyrer utarbeidet på hvert tjenestested. Disse legges ut på servicetorget, 

kommunens nettsted (www.modum.kommune.no) og ved de enkelte tjenestestedene. 

 

Helse- og sosialetatens Tun Geithus omfatter Geithus bo-og dagsenter, Geithusberga 

bofellesskap og Katfos aktivitetssenter. Tun Geithus har et sentralt ansvar for tilbudet 

til voksne personer med psykiske lidelser som har et mer omfattende behov for 

praktisk hjelp, omsorg eller bolig. Hjemmetjenesten gir tilbud til voksne 

hjemmeboende med psykiske lidelser og Nav har ansvar for oppfølging av 

rusmisbrukere. Hjemmetjenesten også ansvaret for døgnkontinuerlig vakt. Mange 

pasienter sliter med både rus og psykiatri slik at både hjemmetjenesten og Nav har 

pasienter med dobbeltdiagnoser. Både innen tradisjonell eldreomsorg og 

rehabilitering gis det tilbud til de som har psykiske helseutfordringer. Helsestasjonen 

har hovedansvar for psykisk helsetilbud til barn og unge under 18 år. Men både 

barnevern, pp-tjeneste og Tun funksjonshemmede har barn og unge med behov for 

psykisk helsehjelp.  

 

Det har ikke vært endringer i organiseringen av tjenestetilbudet fra fastleger og 

spesialisthelsetjeneste. Inntil videre omfattes ikke psykiatrien av avtalen om 

kommunens ansvar for sykehusets utskrivningsklare pasienter.  

 

For voksne er bedriftshelsetjenesten og Nav viktige samarbeidspartnere for å kunne gi 

arbeidstakere et tilpasset arbeidstilbud. For barn er et tilpasset tilbud i barnehager og 

skoler viktig. For alle aldersgrupper betyr kulturliv, frivillig aktivitet gjennom lag og 

foreninger mye for den psykiske helse.    

 

Mental helse har følgende innspill: 

 Kompetanseheving blant personell 

 Etablere brukerstyrte tilbud 

Det oppleves vanskelig for enkeltbrukere at tilbud til aktive rusmisbrukere er 

organisert sammen med ordinært dagtilbud på Katfos 

 Det ønskes bedre informasjon til befolkningen om eksisterende tilbud  

 Det er økt behov for informasjon om psykisk helse generelt. 
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Organisasjonskart Helse og Sosialetaten med fokus på psykisk helse 

 

Helse og sosialsjef 

Tun Modumheimen 

Tun Funksjonshemmede 

Tun Geithus 

Virksomhet Hjemmetjeneste 

Nord og Sør 

Tun Rehabilitering 

Tun Vikersund 

Geithus Bo- og dagsenter Geithusberja 

Katfos 

Virksomhet Nav 

Virksomhet Barnevern 

Ambuelerende boteam 

Virksomhet forebyggende 

Helsestasjon Ergo-/fysioterapiavd. 

Frisklivssentralen 
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7 Forslag til nye tiltak og videreføring av spesielt 
prioriterte tiltak 

  
Tiltak Kontinuerlig 

tiltak 

Nye tiltak, settes i gang og 

videreføres 

  2012 2013 2014 2015 

GENERELLE TILTAK      

Informasjonstiltak X     

Psykososial støttetjeneste – psykososialt kriseteam X     

Pårørende- og brukerorganisasjoner X     

Kompetansehevende tiltak (formalisert/kurs/veiledning) X     

      

      

TILTAK FOR VOKSNE      

Koordinerende enhet X     

Treningsleiligheter   X   

Ambulerende team   X   

Vakttelefon X     

Kommunepsykolog (Voksne)    X  

Brukerstyrt senter     X  

Frisklivssentralens tilbud  X     

Kurstilbud i mestring av depresjon X     

Kurstilbud i mestring av belastninger   X   

Utvikling av flere lærings og mestringstilbud –diverse 

(rehabilitering-eldre) 

  X   

Tverrfaglig samarbeid  utvikling-formalisering   X   

Arbeid med bistand    X   

Ressurssenter for helsefremmende arbeid innen psykisk helse 

-etablering 

 X     

       

TILTAK FOR BARN OG UNGE      

Koordinerende enhet X     

Utsatte barn og familier –gruppetilbud/individuelt X      

Psykolog i helsestasjon    X    

Forebygging depresjon for gravide og småbarnsforeldre 

(EPDS-metoden) 

X     

Samarbeid rusforebygging (TIGRIS-prosjekt)  X X   

Kriseplasser i barnehage   X   

Mer tilgjengelig skolehelsetjeneste      X   

Gruppetilbud: barn av psykisk syke, skilsmissegrupper, 

jente-guttegrupper 

X     

Kurs Psykologisk førstehjelp for barn og foreldre   X   

Friskliv Ung X     

Utsatt rusdebut X     

Modum som Lokalsamfunn med MOT  X     

VIP-program -psykisk helse i videregående skole   X     

Rusforebygging ungdom  -samarbeidsprosjekt med NAV  X    

Takle Ting –kurs (individuelt/gruppe) X     

Familievern- Foreldreveiledning ( kurs ICDP, Fortsatt 

foreldre, Godt samliv) 

  X   

Tverrfaglig arbeid X      

Etablering av familiesenter     X   

Ressurssenter for helsefremmende arbeid innen psykisk helse 

-etablering 

 X     

       

 

 

 


