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1. Innledning 

1.1 Hvordan står det egentlig til? 
Den norske befolkningen har jevnt over god livskvalitet. De fleste ungdommer er fornøyde med livet 

sitt og foreldrene sine. Tre av fire ungdommer tror de vil få et godt og lykkelig liv. Det norske 

lykkenivået har økt noe de siste årene. Også tilfredshet med livet har vært noe høyere i Norge de 

siste ti årene enn i årene forut.  

Rapporten Psykisk helse i Norge (FHI 2018) melder likevel at psykiske lidelser og rusbrukslidelser er 

utbredt i befolkningen og at de bidrar til betydelig helsetap. Forekomsten av psykiske lidelser er 

stabil hos voksne, mens det kan være grunn til å anta at forekomsten av alkohollidelser øker i 

omfang. Blant barn og unge finner vi en bekymringsfull økning i andelen unge jenter som rapporterer 

om et høyt nivå av psykiske plager.  

Lillehammer kommune registrerer økt etterspørsel etter tjenester innenfor psykisk helse- og 

rusfeltet; det gjelder både barn, unge og voksne. I tjenester for voksne over 18 år har antall pasienter 

økt med mellom 25 og 35 prosent de siste tre årene, avhengig av hvilke tjenester det dreier seg om. 

I tillegg rapporteres det om endring i hvilke typer tjenester som etterspørres fra befolkningen. De 

forebyggende og helsefremmende tjenestene i sektor oppvekst blir i økende grad involvert i 

krevende enkeltsaker med ønske om behandling. De henvendelsene gjelder, er gjennomgående 

sykere enn tidligere.  

Denne utviklingen gjør at Lillehammer kommune må endre både tilnærming og innhold i 

tjenestetilbudet som dreier seg om psykisk helse og rus. 

1.2 Kommunens nye rolle 

1.2.1 Kommune 3.0 

Samfunnsutviklingen har de siste årene utfordret kommunens tradisjonelle rolle - en trend som er 

synlig i hele Skandinavia. I senere år er disse endringene omtalt som overgangen fra "kommune 1.0", 

via "kommune 2.0" til "kommune 3.0". Det handler om kommunens vei fra 60-tallets strenge 

myndighetsutøverrolle, via 90-tallets servicerolle, til at kommunen i dag ses på som hele «det lokale 

fellesskapet», der innbyggerne involveres mer aktivt enn tidligere som en ressurs og partner 

gjennom nye former for samskaping og samarbeid 

Kommune 3.0 gjennomsyres av et positivt menneskesyn: Alle har ressurser de ønsker å bidra med i 

lokalsamfunnet, både til eget og fellesskapets beste. De kommunalt ansatte bidrar til å finne disse 

ressursene, og bringe mennesker sammen der de kan støtte og hjelpe hverandre. 

Denne tankegangen gjør seg også gjeldende i Lillehammer kommune, og utviklingen ble allerede 

beskrevet i rådmannens forord til styringsdokumentet for 20171.  Illustrasjonen på neste side 

beskriver utviklingen i kommunenes rolle: 

                                                             
1 Styringsdokument 2017-2020. Økonomi- og handlingsplan 2017-2020 Årsbudsjett 2017 
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(Illustrasjon hentet fra Innovasjonsstrategi 2015-2018 – Asker kommune.) 

1.2.2 Konsekvenser av samhandlingsreformen 

Over flere år har det skjedd store endringer i hvilke oppgaver kommunen skal løse innen feltet 

psykisk helse og rus. Gjennom samhandlingsreformen har flere oppgaver blitt overført fra 

spesialisthelsetjenesten til kommunene, og det er forventninger til at kommunene skal løse 

oppgavene på nye måter. 

Tilbudene innen psykisk helse- og rusfeltet skal primært bygges opp og gis i nærmiljøet, dvs. i 

kommunene. Kommunene har fått ansvar for behandling av lettere psykiske lidelser som angst og 

depresjon. Spesialisthelsetjenesten skal støtte opp om arbeidet i kommunene, og gi tilbud om 

utredning og behandling av mer alvorlige tilstander.  

Reduksjonen i antall døgnplasser i psykisk helsevern medfører at flere pasienter nå bor hjemme også 

når de har det som vanskeligst. Dermed har de behov for tettere oppfølging fra kommunen i 

samarbeid med BUP/DPS. Endringene i tvangslovgivningen i lov om psykisk helsevern kan medføre at 

pasienter som tidligere fikk opphold i døgninstitusjon etter hvert vil bo hjemme. Det påfører 

kommunene nye oppgaver mht. oppfølging, behandling og tjenester store deler av døgnet.  

I Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet påpekes at denne 

oppgaveoverføringen er en villet og riktig utvikling. Muligheten for tilfriskning, ivaretakelse av 

personlig integritet og inkludering i samfunnet er størst om pasienten kan bo i hjemkommunen og 

være omgitt av eget nettverk. Ingen skal leve livene sine i spesialisthelsetjenestens institusjoner. 

Betalingsplikten for pasienter innen psykisk helse- og rusfeltet, som ble innført fra 2019, vil også 

etter hvert utfordre kommunene.  

Lillehammer kommune er i gang med et omfattende arbeid for å møte disse nye utfordringene. 
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1.2.3 Innretting av tjenestene 

Det er mye å vinne for den enkelte og for samfunnet på å lykkes med å forebygge rus- og psykiske 

lidelser. Samtidig er det nødvendig at de som allerede har utviklet et problem får den hjelpen de 

trenger for å bli friske eller komme seg ut av et misbruk. Det stiller store krav til de kommunale 

tjenestene og hvordan de innrettes, og derigjennom til ledelse og ansatte. 

 

Oversikt over ulike tiltaksnivå, fra universelle tiltak til behandling. Tilpasset fra Mrazek & Haggerty 1994. Les 

mer: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25144015 

I henhold til lov om kommunale tjenester har kommunen ansvar for en rekke helsetjenester, både 

forebyggende, behandlende og rehabiliterende (se figuren over). Men som det påpekes i 

kommunedelplan for helse og omsorg:  

«Utfordringene helse- og omsorgstjenestene står overfor, er mange og sammensatte, noe 

som vil kreve nytenkning og innovative løsninger. (…) Endringer i tjenestebehovet generelt 

kan ikke alene møtes med å gjøre mer av det samme som vi gjør i dag. Det er behov for å 

iverksette flere tiltak som støtter den enkeltes evne til å mestre egen hverdag.» (s. 5) 

Det grunnleggende premisset for helsetjenestene er hva som er viktig for den enkelte. I tiden 

fremover skal tjenestene utvikles sammen med tjenestemottakerne og deres pårørende på en 

bærekraftig måte. 

Lillehammer kommunes tjenester innenfor psykisk helse- og rusfeltet skal preges av en recovery-

orientert tilnærming. Recovery kan beskrives som en holdning som fremmer håp og tro på 

muligheter for at den enkelte kan leve et meningsfullt og tilfredsstillende liv, selv med en alvorlig 

psykisk og/eller ruslidelse. Den individuelle bedringsprosessen er personlig og unik, men samtidig 

også avhengig av grunnleggende forhold i livet som bosituasjon, nærmiljø, arbeidsmuligheter og 

sosial tilhørighet. Recovery-orientert praksis vektlegger denne holdningen, og retter 

oppmerksomheten mot det som er viktig for den enkelte, hvordan kriser og problemer kan 

håndteres, og hva som øker mulighetene for å oppleve mestring. (helsebiblioteket.no)  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25144015
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I en recovery-orientert praksis står samskaping sentralt. Tjenestemottaker og ansatt er likeverdige, 

og tar i bruk egen kompetanse og egne ressurser for å løse utfordringene, samtidig som de 

anerkjenner hverandres kompetanse og ressurser. Dette passer godt inn i kommune 3.0-modellen. 

1.3 Om planen og forholdet til andre kommunale planer 
Plan for psykisk helse- og rusarbeid er delt i fem kapitler. Kapittel 1 dreier seg om plandokumentet og 

overordnede føringer for planarbeidet. Kapittel 2 tar for seg utfordringsbildet innenfor feltet rus og 

psykisk helse, med beskrivelse av utfordringer i Lillehammer spesielt. Kapittel 3 handler om 

mulighetsbildet – hva kan og bør vi gjøre for å løse utfordringene. Kapittel 4 utgjør handlingsdelen. 

Kapittel 5 dreier seg om hvordan planen skal følges opp og tiltakene skal evalueres.  

Planen er en temaspesifikk plan underordnet kommunedelplan for helse og omsorg og 

kommunedelplan for oppvekst. Planen er sidestilt med en rekke andre temaplaner (for fullstendig 

oversikt: Se side 31), og er overordnet virksomhetsplaner for tjenesteområdene mht. psykisk helse- 

og rusarbeid. Planen omfatter både barn, unge og voksne, men har hovedfokus på dem over 18 år.  

Det generelle, forebyggende og helsefremmende arbeidet overfor barn og unge er godt ivaretatt 

gjennom kommunedelplan for oppvekst, handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold barn og 

unge 2019 - 2023, handlingsplan for forebygging av selvskading og selvmord blant unge 2019 – 2023, 

handlingsplan mot barnefattigdom 2016 – 2020 og plan for vold i nære relasjoner barn/unge.    

Doping og spillavhengighet er ikke omtalt i denne planen. 

1.4 Føringer for planarbeidet 

1.4.1 FNs bærekraftsmål 

Regjeringen legger hvert fjerde år frem nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet. Nasjonale forventninger til regional og kommunal 

planlegging 2019-2023 ble vedtatt ved kongelig resolusjon 14. mai 2019. Hovedgrep er at FNs 

bærekraftsmål skal legges til grunn for all regional og kommunal planlegging. Målene skal vise vei 

mot en bærekraftig utvikling på kort og lang sikt. 
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Mål nr. 3 God helse er å "sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder". Delmål 3.4 

handler blant annet om å fremme mental helse og livskvalitet. Delmål 3.5 vil «styrke forebygging og 

behandling av misbruk, blant annet av narkotiske stoffer og skadelig bruk av alkohol». Begge delmål 

er relevante for foreliggende plan for psykisk helse- og rusarbeid. 

1.4.2 Nasjonale føringer 

Kommunens helse- og omsorgstjenester er berørt av en rekke lovverk, stortingsmeldinger, planer, 

retningslinjer og strategier på nasjonalt nivå.  En mer uttømmende oversikt over aktuelle lover og 

dokumenter som gir føringer for kommunens arbeid med rus og psykisk helse følger til slutt i 

plandokumentet.  De viktigste føringene presenteres her: 

Kommunedelplan oppvekst 2018-2028 – Livsmestring – mestring hele livet oppsummerer 

hovedpoengene i nasjonale føringer som gjelder barn og unge:  

Viktig for barn og unges psykiske helse er at «barns beste» skal være et grunnleggende hensyn i all 

tjenesteutøving. Forebygging og tidlig intervensjon er førende prinsipper. Det er fokus på 

foreldrestøtte og mobilisering av familie og nære nettverk. Medvirkning skal sikres på flere nivå. 

Barn, unge og deres familier skal involveres i det som gjelder dem; medvirkning skal også sikres på 

systemnivå. Folkehelse og mestring er sentrale begreper. Begrepet «livsmestring» er relatert til 

psykisk helse og robusthet. Det skal være nulltoleranse for mobbing og krenkelser. 

I etterkant av at kommunestyret i Lillehammer vedtok kommunedelplan for oppvekst er det lagt 

frem en Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024). Planen er tverrsektoriell og 

har fokus på medvirkning fra barn og unge på alle arenaer hvor de befinner seg. Det er satt opp flere 

hovedmål knyttet til helsefremmende og forebyggende arbeid, tidlig innsats, støtte og behandling og 

behovet for forskning, kunnskap og kompetanse. Noen stikkord er trygghet og omsorg, livsmestring 

og god psykisk helse, tjenesteutvikling, hjelp som er tilpasset barn og unges ønsker og behov og 

kunnskapsbaserte tjenester.2  

Formålet med samhandlingsreformen (2012 - ) er å få et bedre og mer helhetlig helsetilbud. 

Regjeringen ønsker å skape et samfunn som fremmer mestring, tilhørighet og opplevelse av mening. 

Samhandlingsreformen har blant annet som mål at flere skal oppleve god psykisk helse og trivsel, og 

at de sosiale ulikhetene blant dem med vansker knyttet til rus og psykisk helse skal reduseres. 

Samtidig vil den legge til rette for å fange opp dem som trenger hjelp, og iverksette målrettede tiltak 

for den enkelte som er i en sårbar situasjon, før hun eller han utvikler lidelser. For dem som har fått 

en psykisk lidelse eller ruslidelse, skal tjenestene være tilgjengelige, gode og koordinerte. 

Behandlingen må ha effekt.  

Pakkeforløp for psykisk helse og rus er innført trinnvis fra januar 2019. Det dreier seg så langt om: 
 

• Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, barn og unge 

• Pakkeforløp for utredning og behandling i psykisk helsevern, voksne 

• Pakkeforløp for tverrfaglig, spesialisert rusbehandling (TSB) 

• Pakkeforløp gravide og rusmidler 

Pakkeforløpenes mål er å styrke det helhetlige behandlingstilbudet til pasienter med psykisk helse- 
og rusproblemer. Det er utarbeidet fem mål for arbeidet basert på dagens utfordringsbilde i 
tjenestene:  

                                                             
2 Les mer:  https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-121-s-20182019/id2652917/ 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-121-s-20182019/id2652917/
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1) Økt brukermedvirkning og brukertilfredshet 
2) Sammenhengende og koordinerte pasientforløp 
3) Unngå faglig ubegrunnet ventetid for utredning, behandling og oppfølging  
4) Mer likeverdige tilbud til pasienter og pårørende, uavhengig av hvor i landet de bor  
5) Bedre ivaretakelse av somatisk helse og gode levevaner 

 

 

 
 
Kritiske suksessfaktorer for pakkeforløpene: 
 

• Pasientens perspektiv må legges til grunn, og pasient og pårørende må bli involvert i 
vurderinger og beslutninger 

• Barn som pårørende må bli ivaretatt 

• Det må være samhandling og samarbeid innad og mellom tjenestene underveis i forløpet 

• Kartlegging og oppfølging av somatisk helse må gjennomføres som anbefalt 

• Forløpskoordinator må være på plass 

• Løpende målinger innføres og evaluering gjennomføres for å følge med på om tiltakene 
bidrar til bedring av tjenestene i tråd med målene 
 

For pasienter med behov for koordinerte og samtidige tjenester skal kommunen sikre nødvendig 
oppfølging før, under og etter behandling i spesialisthelsetjenesten. Kommunen bestemmer selv 
hvordan arbeidet med koordinering skal organiseres, og hvilken instans som skal ha dette ansvaret. 
Samhandling mellom spesialisthelsetjeneste, kommune, fastlege og andre relevante aktører står 
sentralt.  
 

1.5 Om fokusområder og hovedmål 
Plan for psykisk helse- og rusarbeid er underordnet kommunedelplanene for helse og omsorg og 
oppvekst. Visjonene er «mestring hele livet» og «livsmestring», med fokusområdene forebygging, 
inkludering, medvirkning, samarbeid og kompetanse. Dette er begreper som passer godt sammen 
med en recovery-orientert tjenesteutøvelse. 
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Innenfor arbeidsfeltet rus og psykisk helse utgjør behandling en viktig del – ikke minst etter at 

samhandlingsreformen har medført at flere oppgaver er overført fra spesialisthelsetjenesten til 

kommunene. Behandling faller ikke naturlig inn under noen av de øvrige fokusområdene, og er 

derfor lagt inn som eget fokusområde i denne planen: 

 

• Behandling 

Hovedmål: Innbyggerne får rask og riktig hjelp uten unødig ventetid. 

2. Utfordringsbildet 

2.1.Rusmiddelbruk – forekomst og konsekvenser 
Alkohol er fortsatt det vanligste rusmiddelet i Norge. I løpet av de siste 20 årene har alkoholforbruket 

økt med 40 prosent. Det er flere kvinner som drikker alkohol nå enn tidligere. Menn drikker oftere og 

i gjennomsnitt dobbelt så mye alkohol som kvinner.  

Det er også flere eldre som drikker alkohol nå enn før. Alkoholkonsumet er høyest mellom 50 og 70 

års alder. Med alderen øker også legemiddelbruken. Mange eldre kombinerer bruk av alkohol og 

vanedannende legemidler. Alkohol forsterker effekten av vanedannende legemidler og fører til økt 

risiko for fall, forverring av depresjon, bilulykker, tidlig død, angst, kognitiv svikt og selvmordsfare. 

Risikofylt bruk av alkohol hos eldre kan utløses av underliggende psykisk sykdom som et forsøk på 

selvmedisinering. Bruk av alkohol og vanedannende legemidler kan også vedlikeholde eller forverre 

psykisk sykdom eller gi tilleggssymptomer. I og med at andelen eldre i befolkningen øker, kan dette 

med tiden bli en større folkehelseutfordring enn det er i dag.  

Unge drikker seg oftere beruset enn det voksne gjør. En del tenåringer opplever ulike skader og 

problemer i sammenheng med dette, blant annet vold, selvskading og å bli utnyttet seksuelt.  

Barn som vokser opp med foreldre som har alkoholproblemer, har økt risiko for selv å utvikle 

rusproblemer, atferdsproblemer og få fysiske og psykiske helseproblemer. Et høyt alkoholforbruk kan 

utløse eller forsterke konflikter mellom ektefeller/partnere og svekke foreldres evne til å gi omsorg. 

Om mor drikker alkohol i svangerskapet, øker risikoen for hjerneskader hos fosteret, noe som kan 

føre til at barnet senere får kognitive og atferdsmessige vansker (FAS/FAED). (FHI 2018) 

• Forebygging og tidlig innsats 

Hovedmål: Kommunen forebygger, reduserer eller utsetter behovet for omfattende 

tjenester 

• Inkludering 

Hovedmål: Alle har muligheter for å bidra og delta i fellesskapet 

• Medvirkning 

Hovedmål: Beslutninger om tjenester fattes i dialog med den det gjelder  

• Samarbeid 

Hovedmål: Tjenestene er helhetlige og koordinerte 

• Kompetanse 

Hovedmål: Tjenestene har god kvalitet 
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Cannabis er det mest brukte ulovlige rusmiddelet i den norske befolkningen. I følge 

Folkehelseinstituttet er det flere menn enn kvinner som bruker cannabis. I 2014–2016 oppgav en av 

fire av mennene at de hadde brukt cannabis én eller flere ganger, mens det blant kvinnene var rundt 

en av seks som svarte det samme. Dette gjelder for aldersgruppen 16-64 år. 

I Ungdataundersøkelsen 2018 oppgir relativt få elever på ungdomstrinnet å ha erfaring med hasj og 

marihuana. Bruken av slike stoffer øker derimot betydelig opp gjennom tenårene. Det er generelt 

flere gutter enn jenter som har prøvd hasj. I Lillehammer sier én til to prosent av ungdomsskole-

elevene at de har prøvd hasj, mens ca. sju prosent av elevene i videregående skole svarer at de har 

prøvd. Dette er en økning fra 2015.  

Kokain er det nest mest brukte illegale rusmiddelet, etterfølgt av ecstasy/MDMA og amfetaminer. 

Det har trolig vært en økning i bruken av ecstasy/MDMA de siste årene, noe som blir underbygd av 

en økning i antall beslag på landsbasis. Flere kjøper partydop på internett; det skjer både på «det 

mørke nettet», på åpne kanaler og på sosiale medier. (Kripos) 

Helseskader og risiko varierer mellom de enkelte rusmidlene. I tillegg har inntaksmåte, 

bruksmønster, individuell sårbarhet og brukskontekst betydning. Alkohol er årsak til betydelig flere 

helsemessige og sosiale problemer i samfunnet enn narkotika. Det er ingen skarpe skiller mellom 

bruk og skadelig bruk. 

2.2 Psykiske plager og lidelser – forekomst og konsekvenser 

2.2.1 Barn og unge 

Psykiske plager er en av de store samfunns- og folkehelseutfordringene blant barn og unge i Norge i 

dag. Folkehelseinstituttet anslår at 15–20 prosent av barn og unge mellom tre og 18 år har nedsatt 

funksjonsevne på grunn av psykiske vansker, bl.a. forårsaket av faktorer som vold i hjemmet, 

omsorgssvikt, overgrep, mobbing, rus, opplevelse av prestasjonskrav mv. Angst, depresjon og 

atferdsproblemer er de hyppigst forekommende lidelsene i barne- og ungdomsårene. Dette er plager 

som går ut over trivsel, læring, daglige gjøremål og samvær med andre. For depresjon og angst er 

stabiliteten høy og stiger med økende alder, noe som bl.a. betyr at mange av dem som har depresjon 

i voksen alder, var deprimerte allerede i barne- og ungdomsalderen. 

I Norge behandles rundt fem prosent av barn og ungdom i alderen 0-17 år hvert år i psykisk 

helsevern for barn og unge (BUP).  

Blant jenter i alderen 15-17 år har andelen som får diagnoser i BUP steget fra fem til sju prosent per 

år i femårsperioden fra 2011 til 2016. De hyppigst forekommende diagnosene i denne gruppen er 

depresjon, angstlidelser, tilpasningsforstyrrelser og spiseforstyrrelser. I Ungdataundersøkelsen 

(2018) for Lillehammer kommune oppgir 14 prosent av jentene og fem prosent av guttene i 

ungdomsskolealder at de opplever høy grad av depressivt stemningsleie. Handlingsplan for 

forebygging av selvskading og selvmord blant unge 2019-2023 inneholder mer faktainformasjon om 

unges psykiske helse. 

I aldersgruppen 9-14 år er diagnoseforekomsten høyere hos gutter. Dette skyldes at de har høyest 

risiko for utviklingsforstyrrelser som debuterer tidlig i livet, som ADHD, autismespekter-forstyrrelser 

og Tourettes syndrom, og for atferdsforstyrrelser. Blant disse er det risiko for skolefravær og 

manglende fullføring av utdanningsløpet. 
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Tjenestene i Lillehammer opplever en økning i emosjonelle vansker blant barn og unge. Flere barn og 

unge strever med å fungere i hverdagen. Dette skaper store utfordringer - først og fremst for dem 

det gjelder, men også for familien, barnehage/skole og hjelpeapparatet. Det kan være vanskelig å 

finne gode tiltak som hjelper. Tjenestene opplever en økning av henvendelser fra familier som har 

fått avslag fra BUP og som blir anbefalt å ta kontakt med kommunen for oppfølging. 

2.2.2 Studenter 

Studentenes nasjonale helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) fra 2018 viser en betydelig økning i 

rapporterte psykiske plager fra tilsvarende undersøkelse i 2010. Andelen studenter med det som kan 

karakteriserer som alvorlige psykiske plager har økt fra nesten hver sjette student i 2010 til mer enn 

hver fjerde i 2018. Økningen sees både blant kvinnelige og mannlige studenter, men er mer markant 

hos kvinnelige. 

Omfanget av selvskading og selvmordstanker er høyt blant studentene. Én av fem svarer at de har 

skadet seg selv med vilje og like mange har tenkt seriøst på å ta sitt eget liv, men ikke faktisk forsøkt 

å gjøre det. Fire prosent oppgir å ha forsøkt å ta sitt eget liv. Omfanget av selvskading er vesentlig 

høyere blant kvinnelige enn blant mannlige studenter. 

Hele 23 prosent oppgir at de ofte eller svært ofte savner noen å være sammen med. Tilsvarende 

oppgir 17 prosent at de ofte/svært ofte føler seg utenfor og 16 prosent at de ofte/svært ofte føler 

seg isolert.  

2.2.3 Voksne 

En betydelig andel av voksne mellom 18 og 79 år er årlig i kontakt med helsetjenesten på grunn av 

psykiske symptomer og psykiske lidelser. Tall fra 2015 viser at om lag ti prosent av alle menn og 15 

prosent av alle kvinner var i kontakt med primærhelsetjenesten (fastlege/legevakt) for psykiske 

plager. Om lag fire prosent av alle menn og seks prosent av alle kvinner var i kontakt med 

spesialisthelsetjenesten for psykiske plager. Depressive lidelser etterfulgt av angstlidelser er den 

vanligste konsultasjonsårsaken for psykiske lidelser hos fastlege/legevakt i primærhelsetjenesten. 

Mange med psykiske lidelser er ikke i kontakt med helsetjenesten. Hjelpsøking var lavest ved 

depresjon uten angstsymptomer, ifølge en undersøkelse fra 2005. Også blant ungdom er manglende 

hjelpsøking en utfordring. Selv blant dem som har de aller høyeste symptomnivåene, hadde bare 

halvparten søkt hjelp for psykiske lidelser. 

De fleste studier som har sammenlignet forekomsten av psykiske lidelser i befolkningen over tid, 

finner ingen økning de senere årene, men fordi folketallet øker, vil antallet mennesker med psykiske 

lidelser øke i tiden fremover. 

Psykiske lidelser er viktige årsaker til helsetap i den delen av befolkningen som er under 50 år, og 

rammer dermed spesielt befolkningen som er i reproduktiv og arbeidsfør alder. Nedsatt 

arbeidsførhet er en vanlig og alvorlig konsekvens. Angst og depresjon bidrar mest til sykefraværet, og 

er forbundet med både gjentatte og langvarige sykefraværsperioder. 

Psykiske lidelser var hoveddiagnosen for om lag en tredjedel (36,8 prosent) av dem som fikk innvilget 

uføretrygd i 2014. Gjennomsnittsalderen for innvilget uføretrygd på grunn av psykiske lidelser er 

lavere enn for andre lidelser.  

Psykiske lidelser er forbundet med økt risiko for fysiske lidelser og tidlig død. Dette kan delvis 

forklares av sammenhengen mellom psykiske lidelser og økt bruk av tobakk og alkohol, usunt 
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kosthold, overvekt og lite fysisk aktivitet, som er risikofaktorer for hjerte-/karsykdommer, kreft, 

diabetes og kroniske lungesykdommer.  

Personer med psykiske lidelser og ruslidelser har økt risiko for selvmord. Forventet levealder for 

personer med alvorlige psykiske eller ruslidelser er 10-20 år kortere sammenliknet med den 

generelle befolkningen. Også personer med depresjon eller angst har økt dødelighet sammenliknet 

med den generelle befolkningen.  

Ikke alle med psykiske helseproblemer har et rusproblem. Likevel er det betydelig overhyppighet av 

rusproblemer blant mennesker med psykiske lidelser. Forskning viser også at det klare flertallet med 

rusproblemer har betydelige psykiske vansker. Det er vanskelig å behandle hver av lidelsene separat. 

2.3 Opptrappingsplanen for rusfeltet – hva mangler på landsbasis – og i Lillehammer - 

etter halvgått løp? 

I samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse og Ipsos gjennomfører Fafo en følgeevaluering av 

opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020). I februar 2019 la Fafo fram sin andre statusrapport. 

Selv om det er for tidlig å måle virkningene av opptrappingsplanen, ser den ut til å ha innvirkning på 

innsatsen i kommunene. I perioden 2016–2018 har det vært en økning tilsvarende 2.000 årsverk i 

kommunalt rus- og psykisk helsearbeid. Økningen i antall årsverk skjer parallelt med en styrking av 

kompetansen. Kommunene ansetter flere med lang og spesialisert utdanning, som f.eks. psykologer. 

Flere kommuner tilstreber implementering av nye metoder og modeller, så også i Lillehammer. 

Rapporten peker på flere områder med behov for særlig oppmerksomhet framover: 

• Mer systematisk bruker- og pårørendeinvolvering. 

• Økt oppmerksomhet om rus i ordinære tjenester for tidlig identifisering og oppfølging av brukere 

som ikke oppsøker spesifikke rus- og psykiske helsetjenester. 

• Metoder for å nå unge tidlig i rusforløp. 

• Styrking av kompetanse på eldre og alkoholbruk, eksempelvis i hjemmetjenesten. 

• Bedre tilgjengelighet til tjenester med lav terskel for kontakt og tilgang til hjelp og behov for 

større tilgjengelighet til tjenester utover ordinær arbeidstid. 

• Utfordringer med å gi et kvalitativt godt tjenestetilbud til brukere med rusproblemer og psykiske 

lidelser (ROP). 

• Bedre samarbeid mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten. 

• Selv om boligsituasjonen er blitt bedre, erfarer kommunene at det fortsatt er utfordringer med 

tilgang til egnede boliger. 

• Det er fortsatt stort behov for innsats for å bidra til at flere personer med rusproblemer kommer 

i arbeid, har meningsfylt aktivitet og et tilfredsstillende sosialt nettverk. 

Dette stemmer godt med situasjonen i Lillehammer. 

2.4 Om de viktigste utfordringene for dem som strever 
Psykiske lidelser oppstår i en vekselvirkning mellom arvelige faktorer, personlige egenskaper (f.eks. 

innadvendthet /evne til å benytte seg av sosial støtte og evne til mestring) og miljømessige risiko- og 

beskyttelsesfaktorer. Til tross for at de arvelige faktorene kan bety mye for utvikling av enkelte 

psykiske lidelser, har antakelig nivået av risiko- og beskyttelsesfaktorer i et samfunn større betydning 

for nivået av psykiske helseproblemer i befolkningen. Påvirkningsfaktorer for rusmiddelproblemer er 
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i stor grad de samme som for psykiske lidelser. I tillegg er tilgjengelighet til alkohol en kjent risiko-

faktor for alkoholrelaterte skader.  

Helsefremmende og forebyggende helsearbeid dreier seg om å bedre helsen gjennom å redusere 

risikofaktorene og øke de beskyttende faktorene. Risikofaktorer er knyttet til bl.a. sosioøkonomisk 

ulikhet, arbeidsledighet, bomiljø, tilgang på alkohol, fysisk inaktivitet, samlivsproblemer, ensomhet, 

sosial isolasjon og fravær av sosial støtte, røyking og opplevelse av misforhold mellom krav og 

kontroll i jobben. De viktigste beskyttelsesfaktorene mot utvikling av psykiske lidelser og ruslidelser 

er sosial støtte og utviklet mestringsevne i ulike situasjoner.  

 

(Kilde: NAPHA - folkehelse) 

Modellen over er basert på Dahlgren og Whitehead 1991, og illustrerer hvordan ulike lag av 

påvirkningsfaktorer påvirker folkehelsen. Folkehelse er et samfunnsansvar, og påvirkes av en rekke 

samfunnsforhold som først og fremst ligger utenfor helsesektoren. I det følgende vil vi beskrive noen 

av disse forholdene nærmere. 

2.4.1. Egnet bolig 

Alle kommuner har et lovhjemlet ansvar for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. I 2014 trådte 

den boligsosiale strategien Bolig for velferd (2014-2020) i kraft. Strategien legger stor vekt på at de 

boligsosiale virkemidlene må sees i sammenheng med andre velferdspolitiske tiltak innenfor arbeid, 

sosiale tjenester, helse‐ og omsorgstjenester og barnevern. Strategien er et samarbeid mellom fem 

departementer med strategiperiode fram til og med 2020 med følgende fastsatte, nasjonale mål: 

• Alle skal ha et godt sted å bo (hjelp fra midlertidig til varig bolig, hjelp til å skaffe en egnet 
bolig) 

• Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet (forhindre utkastelser, gi 
oppfølging og tjenester i hjemmet) 

• Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektiv (sikre god styring og målretting av 
arbeidet, stimulere til nytenkning og sosial innovasjon, planlegge for gode bomiljø) 

 
Også Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) peker på viktigheten av å ha en god bolig. Å bo 

dårlig eller å være bostedsløs kan ha store negative konsekvenser; det blir bl.a. vanskeligere å ta imot 

og ha nytte av helse-, omsorgs- og velferdstjenester, gjennomføre utdanning og delta i arbeidslivet. 
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En utrygg bosituasjon kan vanskeliggjøre integrering, og veien til kriminalitet, rusproblemer og 

psykiske vansker kan bli kortere.  

For barn og unges fysiske og psykiske helse er det spesielt viktig å ha en trygg og god bosituasjon. Å 

eie egen bolig innebærer oftere en tryggere og mer stabil bosituasjon fordi man ikke risikerer at 

leiekontrakten blir sagt opp. Vanligvis betyr det også bedre boligstandard og bedre bomiljø. Barn og 

unge i lavinntektsfamilier bor ofte dårligere og trangere enn andre, og de bor sjeldnere i en bolig som 

familien eier selv. De mest utsatte barnefamiliene er familier med innvandrerbakgrunn og enslige 

forsørgere. Det er derfor spesielt fokus på å bosette vanskeligstilte barnefamilier i egen, eid bolig. 

Personer med rusmiddelproblemer og/eller psykiske helseproblemer er overrepresentert blant de 

bostedsløse og vanskeligstilte på boligmarkedet. Mange med slike vansker trenger bistand for å 

mestre det å bo. Oppfølgingstjenester i bolig handler om råd og veiledning, praktisk bistand til 

dagliglivets gjøremål, ivaretakelse av boligen, deltakelse i arbeid og fritidsaktiviteter og/eller 

økonomihåndtering. Tjenestene må ta utgangspunkt i den enkeltes behov, og legge til rette for at 

hun/han tar aktivt del i prosessen med å skape trivsel og opprettholde sin egen bo- og livssituasjon. 

Mangelen på egnede boliger, både med og uten bemanning eller oppfølging for personer med rus- 

og/eller psykiske lidelser, er den største utfordringen innen fagfeltet i Lillehammer kommune i 2019. 

2.4.2 Somatisk helse og ernæring 

HEVAS-undersøkelsen (helsevaner blant skoleelever) viser at mange barn og unge har sunne 

spisevaner. Spisevanene blir imidlertid mindre sunne med økende alder. Jenter spiser sunnere enn 

gutter. Barn og unge fra familier med lav sosioøkonomisk status har mindre sunne spisevaner enn 

jevnaldrende med høyere sosioøkonomisk status. 

Tall fra Ungdata viser at barn og unge opp til 16-årsalder jevnt over er fysisk aktive. Aktivitetsnivået 

synker imidlertid med alderen, og jenter er mindre fysisk aktive enn gutter. HEVAS-undersøkelsen 

viser at barn og unge fra familier med lav sosioøkonomisk status er mindre fysisk aktive og trener 

mindre enn barn i familier med høyere sosioøkonomisk status. Ifølge Helsedirektoratet oppfyller bare 

50 prosent av 15-åringene anbefalingen om 60 minutters daglig aktivitet. 

For voksne er det godt dokumentert at fysisk aktivitet både kan forebygge og redusere angst og 

depresjon. Vi har mindre kunnskap om denne sammenhengen blant barn og unge, men flere studier 

peker i samme retning som for voksne. 

Søvnvansker er blant de vanligste helseplagene i befolkningen, og er et debutsymptom ved de fleste 

psykiske lidelser. Kroniske søvnvansker øker risikoen for å utvikle psykiske og somatiske plager, samt 

å falle ut av arbeidslivet. Hos barn henger kort søvnlengde og nattlige oppvåkninger sammen med 

høyere nivå av emosjonelle vansker, atferdsmessige problemer og høyere risiko for å utvikle 

symptomer på psykiske problemer. Når det gjelder søvnvansker hos unge, viser funn fra Norge at 

både søvnløshet og kort søvnlengde er forbundet med økt risiko for psykiske vansker, selvskading, 

rusmiddelproblemer, høyt skolefravær og dårligere skoleprestasjoner. 

Mange med psykisk sykdom har betydelig forhøyet risiko for alvorlige somatiske lidelser, både på 

grunn av legemidler og overhyppighet av andre risikofaktorer som f.eks. inaktivitet og røyking. 

Røyking er en av årsakene til kortere forventet levealder. Dårlig ernæring er et vanlig problem blant 

rusavhengige. Å vurdere ernæringsstatus er derfor en nødvendig del av et klinisk undersøkelses- og 

behandlingstilbud. Det er viktig at helsevesenet evner å se pasientens helseutfordringer under ett.  
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2.4.3 Utdanning, arbeid og aktivitet 

Barn og unge med psykiske plager og lidelser fullfører i mindre grad opplæring og utdanning. Det 

samme gjelder barn og unge som opplever utrygge oppvekst- og levekår. Barn og unge med 

innvandrerbakgrunn og barn i familier som lever under vanskelige sosioøkonomiske forhold kan være 

særlig utsatt. 

Manglende skolegang øker risikoen for senere å bli stående utenfor arbeidslivet, noe som også kan 

være en medvirkende årsak til utenforskap og psykiske plager og lidelser. Risiko for utvikling av 

psykiske plager, rusmiddelbruk og avhengighet øker med kort utdannelse og lav inntekt, og det er en 

klar sammenheng mellom sosioøkonomisk status og psykisk helse. Psykiske lidelser er den hyppigst 

forekommende diagnosegruppen blant unge uførepensjonister.  

Mange med psykiske helseproblemer og/eller rusmiddelproblemer står helt eller delvis utenfor 

utdanningsforløp og arbeidsliv; så også i Lillehammer. Brukerplankartleggingen 2018 viser at 62 

prosent av dem som mottar tjenester fra Lillehammer kommune og har vansker knyttet til både 

psykisk helse og rus, ikke deltar i noen form for meningsfylt aktivitet, jobb eller skole i hverdagen. 

Men alle vil kunne delta i en eller annen form for aktivitet - noen også etter hvert i utdanning og/eller 

ordinært arbeid - hvis de gis mulighet. I Lillehammer kommune sidestilles arbeid og aktivitet med 

annen type behandling.  

I Norge har det generelt vært en bevisst satsning på arbeidsmarkedstiltak gjennom mange år, slik at 

flere kan komme i arbeid. Dette er også et viktig element i opptrappingsplanen for psykisk helse. 

Men Sintef konkluderer i sin rapport Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2018 med at det fortsatt 

gjenstår et stort arbeid for å få på plass gode arbeidstiltak for målgruppen. Dette arbeidet kan ikke 

overlates til NAV alene, men må gjøres i tett samarbeid med kommunalt psykisk helse‐ og rusarbeid 

og øvrige kommunale tjenester. Kompleksiteten i livssituasjonen for mange i målgruppen, og 

behovet for individuell tilpasning og recovery‐tenkning, tilsier at tilbudene må ha et bredt design og 

stor fleksibilitet. 

NAV Lillehammer har få arbeidsrettede tiltak rettet mot denne gruppen. NAVs regelverk gir i liten 

grad rom for den fleksibiliteten og det brede designet som recovery-tenkningen tilsier. Det er derfor 

nødvendig med felles innsats fra flere aktører overfor dem som står utenfor arbeidsmarkedet. 

Lillehammer kommune mangler pr. i dag arbeidstilbud til dem som mangler utdanning og har stått 

utenfor arbeidslivet i lengre tid. 

Mange personer som har levd med psykiske problemer og/eller rusmiddelproblemer over tid har 

økonomiske problemer. Gjeldsbyrden kan være stor, både til formelle og uformelle kreditorer. Å 

komme i arbeid er derfor vesentlig for å komme seg ut av et økonomisk uføre. 

2.4.4 Ensomhet og utenforskap  

Samfunnet er i stor grad bygd opp rundt fellesskap og sosiale liv: En skal helst ha mange venner, et 

travelt liv med mange avtaler og noen å gå ut og spise med eller reise på ferie med. Det er ikke lett å 

si at en er alene eller ikke har noen å dele hverdagen eller de spesielle anledningene med. Ensomhet 

er tabu, til tross for at det gjelder en stor del av befolkningen. I levekårsundersøkelsen fra 2015 sier 

18 prosent av kvinnene og 13 prosent av mennene i alderen 16 år eller mer at de har vært litt, ganske 

mye eller veldig mye plaget av ensomhet. Ensomhet er vanligere blant de som har kortere utdanning, 

er arbeidsledige, er uføre eller har lav inntekt. Blant studenter er det omkring tre av ti som sier at de 
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er ensomme, og prosentdelen ungdom som opplever ensomhet er den høyeste Ungdata har 

registrert (2018). 

Barnehage, skole, utdanningsinstitusjoner og arbeidsliv er viktige arenaer for inkludering, det samme 

er kultur- og fritidsarenaen. Dette er arenaer der alle bør ha muligheten til å oppleve sosial støtte. 

Tiltak som gir en sterkere følelse av dette, er helsefremmende og kan redusere forekomsten av både 

psykiske og somatiske lidelser. Sosial støtte omfatter i første rekke empati og følelsesmessig støtte 

fra andre mennesker, men også praktisk hjelp og sosial kontroll.  

Bruken av sosiale medier har økt mye på relativt kort tid, men vi vet lite om hvordan det virker inn på 

opplevelsen av sosial støtte og ensomhet. I 2018 brukte 66 prosent av alle nordmenn sosiale medier 

som Facebook, Instagram og/eller Snapchat daglig eller nesten daglig, mot 54 prosent i 2015. Det er 

de yngste som bruker sosiale medier mest, og nesten 90 prosent i alderen 16 – 24 år brukte sosiale 

medier daglig eller nesten daglig i 2018. Bruken minsker med alderen, men likevel var det nesten 25 

prosent i alderen 75 – 79 år som brukte sosiale medier i 2018, mot bare 13 prosent i 2015. Flere 

studier har funnet sammenhenger mellom ensomhet og hyppig bruk av sosiale medier, men det er 

usikkert om ensomhet fører til økt bruk eller omvendt. (Folkehelsemeldinga 2018-2019) 

2.4.5 Pårørendes utfordringer 

Det kan være svært utfordrende å stå nær noen som sliter med psykiske helse- og/eller 

rusutfordringer. Pårørende har behov for veiledning og støtte fra helsetjenesten, men kan også ha 

behov for å møte andre i samme situasjon for erfaringsdeling og gjensidig støtte ut fra et 

likepersonsperspektiv. For noen pårørende er det en utfordring å ta vare på seg selv, samtidig som 

man ønsker å være en god støtte og omsorgsperson for den som er syk.  Det viktigste for pårørende 

er at mennesker med psykiske lidelser og ruslidelser får god behandling og oppfølging - skreddersydd 

til den enkelte. Mangler dette, blir for mye ansvar og omsorgsarbeid overlatt til pårørende, noe som 

kan føre til redusert livskvalitet og helseplager for dem.  

Pårørende er ofte pasientens viktigste støtte, og ønsker i de fleste situasjoner å være en ressurs. 

Pårørende kjenner pasienten, og har erfaring med hva som kan bidra til å hjelpe. Dette kan imidlertid 

være vanskelig, fordi pasienten ikke alltid ønsker hjelp eller nekter å innse at hun/ han har et 

problem. Mange pårørende utøver betydelige ansvars- og omsorgsoppgaver overfor sine nærmeste, 

og utgjør på denne måten en sentral del av vårt samfunns totale omsorgsressurs.   

Det er derfor viktig å ta hensyn til behovene pårørende har. På grunn av ulike belastninger står 

familie og pårørende i fare for å utvikle egne helseproblemer. Mange lever med store emosjonelle 

belastninger, praktiske, sosiale og økonomiske utfordringer, og noen har også påtatt seg krevende 

omsorgsoppgaver som følge av barns, søskens, ektefellers eller foreldres rusmisbruk. Mange 

pårørende til rusavhengige og psykisk syke blir sykmeldt og får store helseplager. 

Med psykisk sykdom eller rusmisbruk i familien er barna utsatt. Den som er søsken til en med psykisk 

sykdom eller rusavhengighet vokser opp med mer bekymringer og større følelse av ansvar og omsorg 

enn andre barn. Samtidig er det vanlig å oppleve vanskelige følelser som sorg, skam og sinne overfor 

den som er syk. Hvis barn som er pårørende ikke blir ivaretatt og møtt med innsikt og forståelse av 

voksne eller av hjelpeapparatet, kan situasjonen ha negativ innvirkning på hverdagen i barnehage 

eller skole, sosialt liv og barnets utvikling og helse. 

Rusmiddelbruk i barns nære omgivelser gjør også at barn kan føle seg utrygge og at de oftere 

utsettes for vold. Ifølge Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) blir mellom 
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30 og 60 prosent av barn som opplever vold i hjemmet selv utsatt for fysisk mishandling. I tillegg til 

risikoen for selv å bli utsatt for vold, vil barn kunne ta skade av å oppleve vold mellom de voksne i 

familien. I mellom en fjerdedel og halvparten av voldstilfellene i hjemmet er en av partene 

alkoholpåvirket.  

2.4.6 De vanskelige overgangene  

Livsmestring handler blant annet om å tåle utfordringer, endringer og overganger i livet. Barn og 

unge som fra før har en del belastninger i hverdagen, opplever overganger spesielt utfordrende. Det 

gjelder ved oppstart i barnehage, overgangen mellom barnehage og skole, barneskole og 

ungdomsskole og ungdomsskole – videregående skole. For alle barn og unge som har behov for 

ekstra oppfølging gjelder at jo bedre overgangene planlegges, jo større sannsynlighet er det for at 

kontinuiteten sikres. Dette krever godt tverrfaglig samarbeid og felles innsats fra kommunen, i tillegg 

til aktiv medvirkning fra den berørte familien. 

Overgangen fra skolegang til studenttilværelse kan også være vanskelig for mange. Studentenes 

helse- og trivselsundersøkelse fra 2018 viser at 15 prosent av studentene opplever egen livskvalitet 

som dårlig eller svært dårlig. Nær én av tre studenter er ofte ensomme, og andelen studenter som 

oppgir psykiske plager har økt betydelig siden den første undersøkelsen i 2010.  

En del overganger oppleves som så traumatiske at de kan kalles psykiske kriser. Det vil si en hendelse 

som oppleves som en stor psykisk påkjenning, og der tidligere livserfaring og mestringsevne ikke er 

tilstrekkelige for å håndtere situasjonen. Det vi kan kalle livskriser eller utviklingskriser er utløst av 

hendelser som de fleste opplever i løpet av et liv. Det kan være: 

• Samlivsbrudd, giftemål, å få barn, å flytte hjemmefra, eller at barn flytter hjemmefra 

• Egen sykdom, sykdom hos nærstående person, tap av nærstående person gjennom dødsfall 

eller flytting 

• Å gå av med pensjon, å miste jobben, å begynne i ny jobb, å lide økonomisk tap, å tape 

verdighet eller anseelse. 

Hvor stor påkjenning som skal til for å utløse en krise, er forskjellig fra person til person. Noen går 

gjennom livet praktisk talt uten kriser, mens andre opplever mange kriser. 

For å fungere i hverdagen og leve et normalt liv, kan det være nødvendig med hjelp og behandling 

etter en krise. Hjelpen kan være profesjonell, det vil si fra leger, psykologer eller andre helse-

arbeidere. I mange sammenhenger kan hjelpen like gjerne komme fra ikke-faglig hold, som fra 

familie, venner, selvhjelpsgrupper eller andre man stoler på og våger å dele de vonde følelsene med.  

Overgangen mellom fengsel og frihet er for mange domfelte en svært problematisk fase. Det er bl.a. 

en opphopning av overdosedødsfall i løpet av de tre første ukene etter løslatelse.3 Mange av 

løsningene for å lette overgang fra fengsel til livet utenfor forutsetter nært samarbeid mellom flere 

ulike instanser og på ulike nivå i kommunen. To av tre innsatte mangler bolig kort tid før løslatelse. 

Mange innsatte har også behov for ytelser innen helse, utdanning, arbeid og sosiale tjenester. 

Overgangen fra en strukturert hverdag i behandlingsinstitusjon til selvstendig tilværelse i egen bolig 

er også forbundet med vansker. Det gjelder ikke minst i etterkant av rusbehandling, der det kan være 

nødvendig å skifte både miljø og bosted for å kunne mestre en fortsatt rusfri tilværelse.   

                                                             
3 SERAF-rapport 2/2011 
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3. Mulighetsbildet 
Kapittel 2 handlet om de mange utfordringene innenfor psykisk helse- og rusfeltet. I kapittel 3 skal vi 

se på muligheter til å løse disse utfordringene.  

Det er nødvendig å ha med seg at kommunen verken kan eller skal løse alle utfordringer – noe må 

prioriteres bort, noe bør overlates til andre. Det kan handle om at andre faktisk kan løse oppgaven 

bedre, eller at oppgaven må løses på en annen måte. Det er viktig at kommunen tydeliggjør sitt 

ansvar og sine oppgaver. Det gir forutsigbarhet for innbyggere og samarbeidspartnere. 

3.1 En trygg og stabil bosituasjon 
Vi påvirkes av våre omgivelser. Å ha et godt sted å bo, handler ikke bare om boligens kvaliteter, men 

også bomiljøet og grønnstrukturen rundt boligen.  

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser slår fast at grønnstrukturen har helsemessig 

betydning for fysisk og psykisk velvære:  

«Grønnstrukturen er arena for lek og fysisk aktivitet, rekreasjon og hvile, friluftsliv og 

naturopplevelse, positive opplevelser og læring. Sikring, tilrettelegging og utvikling av slike 

anlegg og områder er et sentralt virkemiddel i det forebyggende arbeidet for fysisk og psykisk 

helse.» 

Planbestemmelsene i byplanen 2019-2022 (2030) gir føringer for nye boligprosjekter som på en god 

måte ivaretar boligsosiale hensyn, og som etter hvert kan gjøre det enklere for vanskeligstilte å få 

kjøpt egen bolig. I kapittel 2.1 Boligbebyggelse (pbl. §11-10) finner vi følgende retningslinje: 

a. «Alle reguleringsplaner og større byggeprosjekter bør ha en variert sammensetning av 
boligtyper og -størrelser, og det bør sikres boliger i flere prisklasser. Formålet er varierte 
bomiljøer og lettere tilgang til det ordinære boligmarkedet for alle.» 
 

Målet for den boligsosiale politikken er at alle skal bo trygt og godt, fortrinnsvis i egen, eid bolig. 

Noen vil likevel ha behov for kommunal bolig i kortere eller lengre tid. Kommunen bør derfor legge til 

rette for fleksible og varige botilbud i gode bomiljø, som er tilpasset den enkeltes behov. God 

brannsikring er spesielt viktig i boliger til rusavhengige. Det er behov for et bredt spekter av botiltak, 

fra leid bolig i ordinær boligmasse (spesielt for dem som er ferdige med behandling og ønsker en 

rusfri tilværelse) til bemannede og samlokaliserte boliger eller bofellesskap. I 2019 er det behov for 

kommunale omsorgsboliger, plasser i heldøgns helse- og omsorgsinstitusjon og egen enhet med 

særskilt tilrettelegging for personer i aktiv rus på Helsehuset.  

Det er videre ønskelig å komme i gang med et «bolig først»-prosjekt, der personer med psykiske 

helse- og rusutfordringer gjennom god dialog med kommunen får et boligtilbud basert på egne 

ønsker og behov. «Housing first» er i utgangspunktet en USA-basert metodikk, men som flere 

kommuner i Norge har fått gode resultater med etter lokal tilpasning.  

Bolig må være på plass i god tid før utskrivelse fra spesialisthelsetjenesten eller løslatelse fra fengsel. 

Kommunen, helseforetaket eller kriminalomsorgen må i samarbeid med den det gjelder starte 

planlegging på et tidligst mulig tidspunkt. Bolig- og tjenestebehov bør eventuelt inngå i individuell 

plan.  

Flere vil ha behov for tett oppfølging for å mestre boforholdet: 
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«De som ikke selv er i stand til å skaffe seg en bolig og bli boende, skal få den hjelpen de 

trenger. Hjelpen skal i størst mulig grad sette folk i stand til å mestre egne liv. Ingen skal 

måtte gjøre seg fortjent eller kvalifisert til å få hjelp. Alle må bo, og med riktig hjelp kan alle 

bo.» (Fra innledning i Bolig for velferd – vår understrekning.) 

3.2 Helse, livsstil og ernæring 
Gode levevaner er viktig gjennom hele livsløpet, og grunnlaget legges tidlig. En rekke studier peker i 

samme retning: De levevanene som er positive for den fysiske helsen, er også positive for den 

psykiske helsen – enten det handler om fysisk aktivitet, kosthold, eller søvnvaner. Negative levevaner 

som mange befatter seg med inkluderer alkohol og røyking. 

Fysisk aktivitet gir en rekke positive effekter som økt velvære, mestring, redusert stress og uro. Fysisk 

aktivitet kan i tillegg forebygge og redusere lettere psykiske plager og lidelser som depresjon og 

angst. Studier viser også at det å trene jevnlig kan gi reduksjon i russuget. Fysisk aktivitet anbefales 

derfor å være en del av alle faser i rusbehandling.  

Riktig ernæring og et variert kosthold har stor betydning for helse og livskvalitet. Tiltak for å etablere 

et godt kosthold og å bedre ernæringsstatus bør inngå som en del av både forebygging og behandling 

for personer med rusmiddelproblemer og/eller psykiske helseproblemer. Slike problemer er også 

ofte forbundet med dårlig tannhelse. Dårlig tannhelse virker igjen negativt på ernæring og kosthold 

og påvirker selvbildet negativt. 

Frisklivssentralen er en helsetjeneste med tilbud om hjelp til å endre levevaner og mestre egen helse. 

Tilbudet omfatter individ- og gruppebaserte tilbud innen fysisk aktivitet, kosthold, tobakk, søvn og 

mestring av psykisk helse. Målet med tilbudene er å utjevne sosiale helseforskjeller og å nå utsatte 

målgrupper. Frisklivssentralen i Gausdal, Øyer og Lillehammer er samarbeidspartnere og en ressurs i 

kommunenes arbeid med å fremme helse og forebygge sykdom knyttet til fysisk og psykisk helse. 

Samarbeid med frivillige lag og foreninger, private aktører og øvrige kommunale tjenester er sentralt 

i frisklivssentralens arbeid (KDP fysisk aktivitet og naturopplevelser). 

3.3 Utdanning, arbeid og aktivitet 
Barnehagen og skolen er de stedene barn og unge tilbringer mest tid utenfor hjemmet. Et 

inkluderende læringsmiljø som gir plass for at den enkelte skal kunne beholde sin forskjellighet, gir et 

heterogent fellesskap der barn og unge med ulike utfordringer har sin naturlige plass.  

Inkludering skal ligge som grunnlag i alt arbeid i barnehage og skole. Det innebærer at opplæringen 

skal tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte. Felles mål for barnehager og skoler i 

Lillehammer er at alle barn og elever skal oppleve et trygt, godt og inkluderende barnehage- og 

skolemiljø. Miljøet skal preges av mestring og motivasjon. I skolen skal opplæringen i de 

grunnleggende ferdighetene styrkes. Det gjør barn og unge bedre rustet til å fullføre skoleløpet. 

For voksne er arbeid viktig for den psykiske helsen. Når arbeidsmiljøforholdene er gode, vil det å 

være i arbeid kunne påvirke psykisk helse og trivsel positivt. Arbeid bidrar til økonomisk trygghet, 

bedre boligstandard, sosialt nettverk og økt handlefrihet. Det å være i arbeid har også viktige sosiale 

funksjoner. Arbeid kan forebygge psykiske lidelser gjennom å tilby daglige rutiner og aktiviteter, 

sosialt samvær, mestring, mening i tilværelsen, inntekt og tilhørighet. 

Det primære målet er at så mange som mulig er i utdanning eller arbeid. For en person med psykiske 

helseutfordringer er arbeid viktig for bedringsprosessen.  
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NAV har ansatt jobbspesialister i utvidet oppfølging som skal hjelpe mennesker til å få og beholde 

vanlig arbeid. Tankegangen er at enhver er i stand til å arbeide hvis man finner den riktige jobben og 

de riktige omgivelsene og man får den riktige støtten. Målet er dermed ikke å endre individet, men å 

finne en god match mellom individets styrker og erfaringer og en vanlig jobb. 

3.4 Inkludering og sosialt nettverk 
I kommunedelplan helse og omsorg 2018-2028 påpekes at: 

«Kommunen skal legge til rette for å skape inkluderende lokalsamfunn og forebygge og 

forhindre utenforskap. Gjennom sin rolle som samfunnsutvikler og tjenesteyter kan 

kommunen legge til rette for mangfold og individuell variasjon. Det må være plass til alle.» 

Kommunen skal ha spesielt fokus på dem som kan falle utenfor. Det gjelder bl.a. dem som sliter med 

rus- og/eller psykiske helseproblemer – disse skal også oppleve seg som likeverdige innbyggere. 

Ved å organisere og tilby tjenester som lavterskeltilbud er det lettere å nå personer med 

rusmiddelproblemer og/eller psykiske problemer. Tilbudene kan omfatte både forebygging, tidlig 

intervensjon, behandling og skadereduksjon. Lavterskeltilbud kan innrettes for ulike brukergrupper 

og inneholde et spekter av tjenester fra råd og veiledning, helsetilbud og arbeids- og aktivitetstilbud 

til møteplasser for sosialt fellesskap.  

Deltakelse i frivillig arbeid kan på mange måter erstatte den sosiale samhandlingen og de sosiale 

båndene som arbeidsliv og skole ellers gir. Frivillig innsats og deltakelse er med på å sikre sosial 

kontakt for mennesker som står utenfor skole og arbeidsliv, skaper en arena for mestring og 

kompetanseheving og gir rammer i hverdagen. Bred deltakelse er viktig også i et folkehelse-

perspektiv, og kan bidra til livskvaliteten til den enkelte.  

3.5 Pårørende – ivaretakelse og samarbeid 
Involvering av pårørende i behandling og utvikling av tjenestetilbud er viktig både av hensyn til 

pårørende og til pasientens situasjon. Undersøkelser viser at pårørendeinvolvering både reduserer 

faren for tilbakefall og fører til færre symptomer hos pasienten. Det bedrer sosial fungering, og gir 

økt opplevelse av mestring og tilfredshet både hos pasient og pårørende. 

Barn som pårørende kan møte utfordringer som de ikke er i stand til eller ikke bør håndtere på grunn 

av sin unge alder. Dette gjelder mange barn som har foreldre/foresatte, søsken eller andre nære 

omsorgspersoner med psykiske lidelser eller rusproblemer. Lett tilgjengelige, samordnede og 

kompetente tjenester er grunnleggende viktig og avgjørende for denne gruppen barn og unge, slik at 

barna kan støttes til å håndtere situasjonen ut fra sitt utviklingsnivå. TO Psykisk helsearbeid og 

rusomsorg har egne barneansvarlige i sine avdelinger. 

Samme tjenesteområde inviterer også til dialogmøter med pårørende for å utvikle bedre tilbud 

sammen. På samme måte som andre innbyggere har pårørende også mulighet for å delta på 

tjenesteområdets ordinære kurs som for eksempel å leve med belastning. 

Det finnes heldigvis også en rekke pårørendesentre og pårørendeorganisasjoner med høy 

kompetanse i å støtte og veilede pårørende. Tilbudene er gratis og det er ikke nødvendig med 

henvisning. 
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3.6 Gode overganger 
Overganger i seg selv kan være positivt og gir stort potensial for vekst og utvikling. Mange opplever 

økt mestring og bedre selvtillit. Men det er ikke slik for alle, eller til enhver tid. 

For å gjøre «de vanskelige overgangene» til gode overganger for den enkelte, handler det først og 

fremst om grundige forberedelser i samarbeid med dem rundt. For barn med ekstra utfordringer kan 

gode overganger i hverdagen dreie seg om noe så enkelt som at de voksne forbereder barnet på at 

det skal skje en endring i aktivitet innen et for barnet forståelig tidsrom.  

I de større sammenhengene er det behov for tett samarbeid mellom ulike tjenester. Gode 

overganger krever struktur, fleksibilitet og forpliktende avtaler. Systematisk planlegging er 

nødvendig. Kompetanseoverføring og veiledning er sentralt. 

Samarbeid knyttet til utskrivning fra døgnpost i psykisk helsevern, rusbehandling eller fengsel til 

kommunehelsetjenesten krever god koordinering. Det skal være kontinuitet og forutsigbarhet i 

oppfølgingstilbudet. Det skal tenkes allsidig og helhetlig om bolig, økonomi, sysselsetting, 

familie/sosialt nettverk og fritid, samtidig som det eventuelt gis medikamentell behandling og 

oppfølging. Hjelp til å mestre et selvstendig liv handler om å skape arenaer hvor utvikling kan skje. 

Ved å fokusere på nettverk, aktivitet og interesser, kan vi finne arenaer for selvhjelp og mestring. 

Pasientens behov skal styre tjenestene. Brukermedvirkning og selvstendiggjøring må være i fokus. 

Trygghet, relasjon og kjennskap er en forutsetning for å lykkes.4 

3.7 Ideelle aktører og de frivillige 
Frivillige organisasjoner og ideelle aktører er viktige samarbeidspartnere når det gjelder å skape gode 

nærmiljø, legge til rette for møteplasser og etablere tilbud for grupper og enkeltpersoner som 

trenger ekstra oppfølging.  

Deltakelse i frivillige organisasjoner og fritidsaktiviteter gir tilgang til opplevelser, mestring og sosial 

tilhørighet, og kan bidra til å redusere opplevelsen av ensomhet. Fritidsaktiviteter kan gjøre det 

enklere å få venner og oppleve interessefellesskap med likesinnede. 

Frivillighet bidrar til lokalt engasjement, fellesskap, integrering og kulturell og demokratisk 

bevissthet. Å legge til rette for deltakelse på ulike fritidsarenaer i lokalsamfunnet er av stor betydning 

for en god oppvekst og integrering. Det bidrar også til å forberede barn og unge på samfunns-

deltakelse på mer formelle arenaer senere i livet. 

Personer med rus- eller psykiske helseproblemer kan ha nytte av å møte andre som er eller har vært i 

samme situasjon. Tjenesteapparatet bør informere og oppmuntre til å ta kontakt med bruker-

organisasjonene, brukerstyrte sentre, selvhjelpsgrupper eller andre organisasjoner, og eventuelt 

bidra til å opprette kontakten. Deltakelse her kan bidra til at livet mestres på en bedre måte. 

Lillehammer kommune har pr. i dag samarbeid med Tyrilistiftelsen, Havang brukerstyrt senter, 

Frelsesarmeen og NKS Veiledningssenter for pårørende til rusavhengige. Kommunen er også i ferd 

med å inngå et samarbeid med Kirkens Bymisjon om et arbeidstiltak. Blå Kors Kompasset tilbyr terapi 

og rådgivning til unge som har vokst opp i en familie med rusproblemer. 

                                                             
4  Brattrud og Granerud i Tidsskrift for psykisk helsearbeid (Vol. 8, nr. 3 2011).  
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3.8 Interkommunalt samarbeid og etablering av FACT-team Sør-Gudbrandsdal  

3.8.1 FACT-team 

Det er et uttalt politisk mål at mennesker med behov for sammensatte tjenester fra både kommune 

og spesialisthelsetjeneste skal få et likeverdig, helhetlig og integrert tilbud, uavhengig av 

kommunestørrelse, befolkningstetthet og reiseavstander. De norske helsemyndighetene har fra 2009 

stimulert til utprøving av ACT- og FACT-team. Bakgrunnen for dette er at tilsynsrapporter og 

Brukerplankartleggingen i flere kommuner viser at tjenestetilbudet til personer med alvorlige 

psykiske lidelser og/eller rusproblemer er fragmentert og lite samordnet.  

FACT står for Flexible Assertive Community Treatment og kan oversettes til fleksibel, aktiv, 

oppsøkende behandling. Hensikten med etablering av FACT-team er å gi et helhetlig 

behandlingstilbud til personer med alvorlig psykisk lidelse og/eller ruslidelse, og med alvorlig svikt i 

sosial fungering. Målgruppen er personer som i liten grad nyttiggjør seg av de etablerte ordinære 

tilbudene i kommunen eller spesialisthelsetjenesten.  

I tråd med den nasjonale satsningen, etableres FACT-team Sør-Gudbrandsdal som et treårig prosjekt. 

Prosjektet er et forpliktende samarbeid mellom kommunene Gausdal, Lillehammer, Ringebu, Øyer,  

Sør-Fron og Nord-Fron, DPS Lillehammer og NAV. Det forpliktende samarbeidet sikrer at teamet 

leverer tjenester fra både kommune og spesialisthelsetjeneste samtidig. Teamet skal gi behandling 

og oppfølging av mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/eller ruslidelse i hele opptaksområdet. 

FACT- teamet er tverrfaglig sammensatt, og jobber ambulant i pasientens hjem og nærmiljø.  

3.8.2 Interkommunalt samarbeid om psykisk helse og rus 

Kommunene Gausdal, Lillehammer, Ringebu og Øyer inngikk i 2014 et interkommunalt samarbeid om 
psykisk helse- og rustjenester. I 2018 ble også Sør-Fron og Nord-Fron deltakere i dette samarbeidet.   

Pr. oktober 2019 består det interkommunale samarbeidet av følgende tiltak og aktivitet:  

1. Kurstilbud til innbyggerne i fire av kommunene.  
2. Implementering av FIT (feedback-informerte tjenester) - et system for tilbakemelding fra 

brukere/pasienter.  
3. Utprøving av FACT-modellen i alle kommunene 
4. Fagtemamøter for ansatte 
5. Implementering av kompetansebank som metode - skal sørge for aktiv dialog mellom 

tjenestemottager, brukerorganisasjoner og tjenesteleverandører   

  
I fremtiden vil en del av det interkommunale arbeidet være å vurdere hvilke oppgaver/satsninger 

som kan løses interkommunalt. Samarbeidet gir mulighet for felles tjenesteutvikling, tjeneste-

leveranse og fagutvikling. Grensesnittet mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten er i endring, 

noe som vil påvirke og utfordre alle kommunene fremover. Interkommunalt samarbeid kan gi 

mulighet til å styrke kommunenes tilbud, gjøre tjenestene mer robuste og sikre tilgjengelighet for 

innbyggerne.  

4. Fokusområdene 
På mange måter oppleves det kunstig å dele inn mål og tiltak innenfor psykisk helse- og rusfeltet i 

ulike fokusområder. Mange tiltak kan plasseres under flere overskrifter, og de fleste er gjensidig 

avhengig av hverandre for å virke etter hensikten: «Alt henger sammen med alt».  
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4.1 Fokusområde forebygging 
Kommunen har en lovfestet plikt til å drive forebyggende arbeid, bl.a. gjennom helse- og 

omsorgstjenesteloven, folkehelseloven og barnevernloven. Forebygging kan handle om å hindre eller 

begrense skade, men det kan også dreie seg om at den enkelte skal bli i stand til å bevare eller bedre 

sin helse. 

Forebyggende arbeid overfor barn og unge er beskrevet og tiltaksfestet i kommunedelplan oppvekst 

2018-2028, med underliggende delplaner. Det beskrives derfor ikke her. 

For å forebygge psykiske lidelser i den voksne delen av befolkningen, redusere nivået av psykiske 

plager og for å fremme subjektiv livskvalitet og trivsel, bør det både gjennomføres tiltak som 

reduserer belastninger og sårbarhet, og som fremmer forhold som virker positivt på deres helse. 

Viktige arenaer er institusjoner for høyere utdanning (universitet, høgskoler), arbeidsplasser, 

lokalmiljø, helse- og sosialtjenestene, frivillig sektor og institusjoner for eldre.  

Der sykdom har oppstått, handler forebygging om å forhindre forverring og sette den enkelte i stand 

til å mestre, eller oppnå best mulig kontroll over sitt eget liv -  selv i en aktiv sykdomsperiode.  

Innbyggerne må kjenne til aktivitetsmulighetene som finnes i lokalsamfunnet og oppfordres til å ta 

del i disse. Medvirkning og deltakelse er godt forebyggende helsearbeid.  

Lavterskeltilbud, for eksempel kurs og grupper, er også viktige forebyggende tiltak. I sammensatte og 

kompliserte sykdomsforløp er det fortsatt viktig at det er fokus på den enkeltes ressurser.   

Uten en trygg bosituasjon er det vanskelig å stå i et skole- og utdanningsløp, motta helsetjenester og 

opprette eller holde på en stabil arbeidstilknytning. Det er kjent sammenheng mellom boforhold og 

psykisk helse. Å ha en trygg og god bolig i et godt bomiljø er derfor et viktig forebyggende tiltak for 

alle aldersgrupper i befolkningen. (Se kapittel 2.4.1 og 3.1.) 

Forebygging 

Hovedmål: Kommunen forebygger, reduserer eller utsetter behovet for omfattende tjenester 

Slik vil vi ha det Dette må gjøres Ansvarlig Frist 

Kommunen vektlegger 
folkehelsehensyn i 
forvaltningen av alkoholloven. 
Næringspolitiske hensyn 
balanseres i forhold til dette. 

Innarbeides ved revidering av 
alkoholpolitisk handlingsplan. 
(Kommunestyrevedtak i møte 22.06.16, 
sak 50/16.) 

Rådmannen 2020 

Alle har en aktivitet å gå til.  
Så mange som mulig er under 
utdanning eller i ordinært 
arbeid. 

Eksisterende tilbud er godt synlige og 
lett tilgjengelige. 
Ansatte i de ulike tjenestene motiverer 
til deltakelse. 

Sektorene 
oppvekst og 
helse og 
velferd, NAV 

Konti-
nuerlig 

Lillehammer har kurs- og 
gruppetilbud som forebygger 
forverring av psykisk 
helseproblemer. 

Eksisterende kurs- og gruppetilbud 
videreutvikles i samarbeid med ideelle 
aktører og frivillige. 

Sektor helse 
og velferd 

Konti-
nuerlig 

Kommunen legger til rette for 
fleksible og varige botilbud i 
gode bomiljø, tilpasset den 
enkeltes behov.  
 

Gjennom arealplanleggingen legges det 
til rette for gode boliger i gode 
boområder for alle. 
LK opparbeider en mer variert 
boligportefølje med flere boliger i 
ordinære boområder. 

Sektor by- og 
samfunns-
utvikling 
 
 

Konti-
nuerlig 
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Forebygging 

Hovedmål: Kommunen forebygger, reduserer eller utsetter behovet for omfattende tjenester 

Slik vil vi ha det Dette må gjøres Ansvarlig Frist 

Barnefamilier med vedvarende 
lavinntekt og andre vanskeligstilte på 
boligmarkedet får aktiv bistand til å eie 
sin egen bolig.  
LK utvikler en egen «housing first»-
praksis for personer med rusproblemer. 
Bolig er på plass i god tid før utskrivelse 
fra spesialisthelsetjenesten eller 
løslatelse fra fengsel. 

Sektor helse 
og velferd 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2020 
 
 
 

 

4.2 Fokusområde medvirkning 
Grunnloven og barnekonvensjonen gir barn og unge grunnleggende rett til å si sin mening i saker 

som vedrører dem. Ethvert menneske har mye kunnskap om seg selv og sitt eget liv. Barn og unges 

medvirkning bør derfor være en del av fundamentet for all utvikling av tilbud og tiltak også til dem 

som har psykiske plager og lidelser. Samtidig skal ikke barn og unge tildeles et ansvar de ikke har 

forutsetninger for å ta; deres synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med deres alder og modenhet. 

Også voksne har rett til å medvirke, og tjenestene har plikt til å involvere dem i undersøkelse, 

behandling og valg av tjenestetilbud. Reell medvirkning innebærer at den som berøres av en 

beslutning eller er mottaker av tjenester deltar i beslutningsprosesser på like vilkår, slik at 

hennes/hans ulike oppfatninger, erfaringer, ønsker og behov kommer til uttrykk og legges til grunn 

for beslutninger og utforming av eget behandlingstilbud (individnivå). Medvirkning forutsetter at 

tjenestene oppfyller mottakerens rett til nødvendig informasjon, og ikke er forutinntatte, har 

fordommer eller fastlåste syn på personer eller grupper. Tjenestene skal involvere 

tjenestemottakerne aktivt i egen behandling. Den enkelte skal oppmuntres og støttes til selv å ta 

ansvar for eget liv – med støtte fra pårørende og tjenesteapparatet.  

Tjenestemottakerne skal også delta i utvikling og forbedring av tjenestene (systemnivå). Bare de kan 

bedømme om tjenesten eller behandlingen fungerer tilfredsstillende. Medvirkning bidrar til bedre og 

mer målrettede tjenester, fordi erfaringskunnskap og fagkunnskap ses i sammenheng. Erfarings-

kunnskapens styrke (f.eks. FIT) ligger i de jevnlige tilbakemeldingene fra dem som benytter 

tjenestene. Tjenestemottakerne tilfører nye perspektiver og ideer til kvalitetsforbedring. 

Bruker- og pårørendeorganisasjoner er naturlige samarbeidspartnere. Pårørende har ofte inngående 

kjennskap til bakgrunn, ressurser og problemer. De kan bidra med forslag til løsninger og formidle 

kunnskap om forhold som er lite synlige for tjenesteutøver. 

Medvirkning 

Hovedmål: Beslutning om tjenester fattes i dialog med den det gjelder 

Slik vil vi ha det Dette må gjøres Ansvarlig Frist 

Ledere og ansatte i LK har et 
verdisyn som er basert på 
likeverd og anerkjennelse av 
medvirkningens betydning i 

Ledere fokuserer på viktigheten av 
medvirkning og likeverd i møte med sine 
ansatte.  

Sektor 
oppvekst, 
sektor helse 
og velferd 

Kontin
uerlig 
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Medvirkning 

Hovedmål: Beslutning om tjenester fattes i dialog med den det gjelder 

Slik vil vi ha det Dette må gjøres Ansvarlig Frist 

tjenesteleveranse og 
tjenesteutvikling. 

Kunnskap om medvirkning og mestring 
utgjør en del av kompetanseplanene. 

Barn, unge og voksne 
tjenestemottakere, ledere 
og ansatte har god kunnskap 
om hva medvirkning 
innebærer. 
 

Barn, unge og deres pårørende får god 
informasjon om sine muligheter for 
medvirkning. Det samme gjelder voksne 
tjenestemottakere. 
Voksne tjenestemottakere tilbys kurs i 
medvirkning. 

Sektor 
oppvekst, 
sektor helse 
og velferd 

Kontin
uerlig 

Tjenestemottakerens 
oppfatninger, erfaringer, 
ønsker og behov legges til 
grunn for beslutninger og 
utforming av behandling og 
tjenestetilbud. 

Alle tjenester har gode systemer for 
innhenting av brukererfaringer og gjør 
bruk av disse i utvikling av tjenestene. 
Tjenestetilbud innenfor psykisk helse- og 
rusfeltet gis etter en grundig kartlegging 
gjennom samtale med den det gjelder. 
Pårørende trekkes med i vurderingene 
der det er gunstig for tjenestemottaker. 

Sektor 
oppvekst, 
sektor helse 
og velferd 

Kontin
uerlig 

  

4.3 Fokusområde behandling 
Helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 3 er tydelig på at kommunene blant annet skal tilby 

«utredning, diagnostisering og behandling», og at dette ansvaret også gjelder for «personer med (…) 

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

funksjonsevne». Tidlig, god og tilpasset behandling og systematisk oppfølging kan hindre forverring 

av problemet/lidelsen og legge til rette for bedringsprosesser. Sentrale aktører er eksempelvis 

helsestasjonen med alle sine tjenester, fastlegene, psykisk helse- og rustjenesten i kommunen og 

spesialisthelsetjenesten. Systematisk oppfølging er avgjørende for et godt forløp, og forutsetter et 

tillitsfullt og forpliktende samarbeid med pasient, pårørende, innad i tjenesten og mellom 

tjenestenivåene. 

Tidligere var det et kunstig skille mellom behandling av rusavhengighet og psykiske lidelser. Men 

omfanget av samtidige problemer, sammenholdt med at rusrelaterte problemer og psykiske 

helseproblemer innebærer mange av de samme utfordringene, gjør det naturlig å se de to områdene 

i sammenheng. Dette preger nå kommunens måte å organisere tjenestene på.  

Behandling 

Hovedmål: Innbyggerne får rask og riktig hjelp uten ventetid.  

Slik vil vi ha det Dette må gjøres Ansvarlig Frist 

Kommunen har et variert og 
tilgjengelig tjenesteapparat 
for barn, unge og voksne 
med psykiske helseplager 
og/eller rusproblemer.  

LK videreutvikler tiltak og samhandling i 
hht. opptrappingsplanene for hhv. psykisk 
helse (barn/unge) og rusfeltet.  

Sektor o og 
h/v, 
kommune-
overlegen 

I løpet 
av 
plan-
per. 

Skole, arbeid og aktivitet er 
likeverdig med øvrige tiltak i 
et behandlingsforløp.  
 

Det gis et bredt tilbud om aktiviteter fra 
ulike aktører.  
Det foretas en rolle- og oppgaveavklaring 
mellom de ulike aktørene. 

Sektor o og 
h/v, ideelle 
aktører 
 

2019-
2020 



27 
 

Behandling 

Hovedmål: Innbyggerne får rask og riktig hjelp uten ventetid.  

Slik vil vi ha det Dette må gjøres Ansvarlig Frist 

Næringsliv og NAV samarbeider om 
arbeidsplasser for dem med redusert 
arbeidskapasitet. 

NAV 

Kommunen og 
spesialisthelsetjenesten 
samarbeider om å utvikle og 
gi gode tjenester til 
innbyggerne. 

Det gjennomføres regelmessige 
samarbeidsmøter og samarbeid rundt 
felles problemområder. 
Ansvars- og oppgavefordelingen mellom 
kommunen og BUP/DPS avklares. 

Sektor o og 
h/v, BUP/ 
DPS, fast-
legene, 
kom.overl. 

Konti-
nuerlig 
 
2020 
 

Psykisk helse- og 
rusproblemer og somatisk 
helse sees i sammenheng 
gjennom hele 
oppfølgingsløpet. 

De med etablerte psykiske helse- og/eller 
rusproblemer får helse- og 
omsorgstjenester på lik linje med øvrig 
befolkning. 

Sektor o og 
h/v, 
spesialist-
helsetj., 
fastlegene 

Konti-
nuerlig 
 

LK har lavterskeltilbud der 
innbyggerne opplever 
bedring, blir mer aktive og 
får et større nettverk.  

LK tilbyr grupper og kurs som kan erstatte 
tradisjonelle behandlingstilbud, og som har 
god effekt.  

TO Psykisk 
helsearbeid 
og 
rusomsorg 

2020 

 

4.4 Fokusområde inkludering 
Et trygt, godt og inkluderende barnehage- og skolemiljø er en forutsetning for barns trivsel, utvikling 

og læring. Trygghet handler om opplevelsen av å bli ivaretatt og å bli sett. Noen barn og unge kan ha 

behov for at de ansatte i barnehage og skole arbeider særlig målrettet og systematisk - over kortere 

eller lengre perioder - med å inkludere barnet i meningsfulle fellesskap. Barn som har behov for 

ekstra omsorg og hjelp til utvikling og læring av ferdigheter skal få tilbud om dette. Barn og unge med 

psykiske vansker og barn som lever i en vanskelig familiesituasjon vil kunne ha behov for særskilt 

tilrettelegging og oppfølging.  

For nærmere beskrivelse av utfordringer og tiltak vises til kommunedelplan oppvekst 2018-2028. 

Utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet er viktige arenaer for inkludering i den voksne befolkningen. 

Det er nødvendig at ulike instanser samarbeider for at så mange som mulig kan forbli i eller 

tilbakeføres til studier og arbeid. Sosial deltakelse på naturlige møteplasser gir personer med 

psykiske problemer og rusmiddelproblemer mulighet til å beholde eller etablere nettverk og 

relasjoner. Her har kommunen en viktig rolle. 

Andre som skaper slike naturlige møteplasser er lag og foreninger. Personer med vansker knyttet til 

rus og psykisk helse har på lik linje med andre glede av å dyrke egne interesser med likesinnede og 

bidra inn i fellesskapet. Et inkluderende foreningsliv – og kulturlivet som helhet - er uvurderlige 

bidragsytere til gode opplevelser for alle. 
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Inkludering 

Hovedmål: Alle har muligheter for å bidra og delta i fellesskapet 

Slik vil vi ha det Dette må gjøres Ansvarlig Frist 

Lillehammer har gode 
nærmiljø og boområder som 
er tilrettelagt for samhandling 
og fellesskap. 

Planleggere og byggesaksbehandlere 
bidrar til å utvikle boområder med sosial 
bærekraft. 

Sektor by- 
og 
samfunns-
utvikling 

Konti-
nuerlig  

Så langt det er mulig, er alle 
inkludert i ordinære tilbud til 
befolkningen i Lillehammer. 

LK er aktive overfor samarbeidspartnere 
mht. å gjøre oppmerksom på 
inkluderingsansvaret den enkelte 
virksomhet har. 

Alle 
sektorer 

Konti-
nuerlig  

Alle har noen å være sammen 
med og dele opplevelser og 
aktiviteter med. 

LK legger til rette for møteplasser der den 
enkelte får benyttet sine ressurser og 
talenter - også på tvers av generasjoner. 
 

Alle 
sektorer 

I plan-
period
en 

Lag og foreninger har plass til 
alle. 

Barn og unge i lavinntektsfamilier gis 
mulighet til å delta i idrett og andre 
fritidsaktiviteter.  
Foreningslivet ivaretar også dem som er i 
ferd med å utvikle en vanske.  
LK bidrar med kunnskap om psykisk helse 
og bidrar til reetablering av nettverk. 

Sektor 
oppvekst 
Sektor 
helse og 
velferd 

Konti-
nuerlig 
 
 
 
2021 

 

4.5  Fokusområde samarbeid 
Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse melder at flere barn og unge som har mottatt 

hjelp for sine psykiske helseproblemer forteller at hjelpetjenestene ikke alltid evner å se dem som 

enkeltmennesker, eller evner å tilpasse hjelpen på en god måte. Det gjør at noen opplever at hjelpen 

ikke hjelper. Mange barn og unge mener at hjelpen bør være mer tilgjengelig og nær, og at 

samarbeidet må være tettere og samspillet bedre mellom barn og unge, deres foresatte, barnehagen 

og skolen, fritidsarenaen, kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten. 

Mye av det samme gjelder tilbudet til voksne. Også her er det viktig med tjenestetilpasning og 

samarbeid med pårørende. Helhetlige og koordinerte tjenester forutsetter dessuten at det etableres 

tverrfaglige samarbeid om tjenestene, på tvers av profesjoner, instanser og forvaltningsnivåer. 

Tjenesteutøverne må samarbeide om løsninger som ivaretar tjenestemottakers behov og mål. Et 

godt samarbeid krever at utøverne utvikler felles forståelsesramme og begrepsforståelse, og 

anerkjenner og respekterer hverandres ulike kompetanse.  Tydelig rolle- og ansvarsfordeling er en 

forutsetning. Det vil også være nødvendig med åpen dialog om tjenestenes innhold og eventuelt 

behov for omstrukturering. 

Avgjørende for å skape gode løsninger sammen er å få til gode, ærlige og åpne dialoger, samt et 

felles fokus til det beste for innbyggerne. Det forutsetter at man ikke oppfatter hverandre som 

konkurrenter, men som samskapingspartnere. 

Mangfoldet av tjenester kan i noen tilfelle medføre at tjenestemottaker og pårørende opplever 

tilbudet som fragmentert. Det vil fremover være nyttig om de ulike aktørene setter seg sammen og 

blir enige om hvem som skal gi hvilke tilbud. Gjennom et slikt samarbeid kan man skape gode 
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løsninger og fordele oppgaver. Det er nødvendig å bruke tid sammen for å avklare hvilke tiltak det er 

behov for. Dette gjelder innad i kommunen, men også i samarbeidet med spesialisthelsetjenesten. 

Samarbeid 

Hovedmål: Tjenestene er helhetlige og koordinerte 

Slik vil vi ha det Dette må gjøres Ansvarlig Frist 

Det er godt samarbeid 
mellom sektorer og 
tjenesteområder i 
kommuneorganisasjonen.  

Tjenestene utarbeider i fellesskap rutiner 
for informasjonsflyt og samarbeid, og 
rutiner for evaluering av samarbeidet. 

Sektorene 
oppvekst 
og helse og 
velferd 

2020-
2021 

Ledere og ansatte kjenner 
godt til andre tjenester og 
aktører, både internt i 
kommunen og utenfor, og 
omtaler dem med respekt. 

Tjenestene engasjerer seg positivt i 
hverandres tilbud. 
Ansvars- og rollefordeling mellom de 
ulike tjenestene og aktørene er tydelig 
for alle. 

Sektor 
oppvekst, 
sektor 
helse og 
velferd 

Konti-
nuerlig 

Tjenestene som gis er 
samtidige og samordnede.  

God koordinering av tjenester er sikret 
gjennom samarbeidsavtaler.  

Sektorene 
o og h/v 

Konti-
nuerlig 

Det er tett samarbeid mellom 
kommunens helse- og 
omsorgstjenester og 
fastlegene. 

Det skal etableres arenaer for 
informasjon, drøfting og 
felles kompetanseutvikling. 

Sektor h/v, 
fastlegene, 
kommune-
overlegen 

2020 

Tilbudet til innbyggerne er 
kjent og lett tilgjengelig. Det 
er tydelig hvilke tilbud som gis 
av kommunen. 

LK har et proaktivt samarbeid med 
spesialisthelsetjenesten.  
Informasjon om tjenestetilbud gis både 
på nettsider, i sosiale medier og på papir. 

Sektorene 
oppvekst 
og h/v.  

2022 

 

4.6 Fokusområde kompetanse 
Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten (2005-2015) trekker opp viktige 
føringer for kvalitetsarbeidet i kommuner og spesialisthelsetjenesten. Det gjelder både for barn, 
unge og voksne. I følge strategien innebærer god kvalitet på tjenestene at tjenestene er 
virkningsfulle, trygge og sikre, involverer tjenestemottakere og gir dem innflytelse, er samordnet og 
preget av kontinuitet, utnytter ressursene på en god måte og er tilgjengelige og rettferdig fordelt. 
 
For å få til dette, er det nødvendig at tjenestene har kompetente ledere og ansatte. Mangelfull og lite 
planmessig kompetanseutvikling kan ha konsekvenser for både kvalitet og forsvarlighet i tjenestene. 
Kommunen og den lokale spesialisthelsetjenesten må sammen framstå som aktive kunnskaps-
produsenter og vurdere hvordan man som ledd i kvalitetsforbedring og tjenesteutvikling kan bidra i 
forskning og fagutvikling. 
 
De kommunale helse- og omsorgstjenestene og spesialisthelsetjenesten må ha som mål at de som 
trenger det får kunnskapsbasert behandling, altså den behandlingen som ut fra dagens kunnskap har 
best effekt. De som yter tjenester til personer med psykiske lidelser eller rusproblemer må derfor ha 
tilstrekkelig fagkompetanse på området og ha muligheter for jevnlig kursing og videreutdanning. Det 
er behov for personell med særskilt kompetanse på flere områder. Psykisk helse- og rusfeltet krever 
en flerfaglig tilnærming, fordi ingen enkelt faggruppe vil inneha tilstrekkelig kunnskap på alle feltene. 
Det må derfor legges til rette for at faggruppenes særskilte kompetanse kan supplere og utfylle 
hverandre, både i behandlingsforløpene og i tjenesteutviklingen.  
 
I tillegg til fagkompetanse, er det viktig at tjenesteutøverne har relasjonskompetanse og -ferdigheter 
og evne til å se og nå frem til de positive ressursene hos tjenestemottaker. Recovery-tankegang og 
mestringsfokus skal ligge til grunn for samhandlingen.  



30 
 

 

Kompetanse 

Hovedmål: Tjenestene har god kvalitet 

Slik vil vi ha det Dette må gjøres Ansvarlig Frist 

Lillehammer kommune har en 
kultur for endring, innovasjon 
og samskaping. 

Ledere skaper miljø for utvikling, 
medvirkning og samhandling, og vurderer 
fortløpende kompetansebehovene for 
egen tjeneste. 

Sektorene 
oppvekst 
og h/v 

Konti-
nuerlig 

Sentrale begreper som 
recovery og livsmestring er 
godt kjent i de ulike 
tjenestene.  

LK gjennomfører tverrsektorielle, 
kompetansehevende tiltak.  
Ledere og ansatte får derigjennom god 
kunnskap om hva det innebærer å 
arbeide i tråd med denne tankegangen. 

Sektor 
oppvekst, 
sektor 
helse og 
velferd 

2020 

LK har nødvendig kompetanse 
til å imøtekomme dagens og 
framtidas utfordringer. 

LK utreder kompetansebehov med 
utgangspunkt i brukernes utfordringer og 
behov for endrede tjenester. 

Sektorene 
oppvekst 
og h/v  

2020-
2021 

Tjenestene er godt 
koordinert. 

Det drives et systematisk utviklingsarbeid 
for å bedre det tverrfaglige samarbeidet 
innad i og på tvers av sektorer.  

Sektor o og 
h/v 

Konti-
nuerlig 

Kvalitetsarbeid er en viktig og 
integrert del av det 
systematiske arbeidet med å 
sikre og forbedre tjenestene. 

Tjenestene i LK gjennomfører et 
systematisk forbedrings- og 
utviklingsarbeid på tvers. 
Tjenestene samarbeider om å utarbeide 
en forbedrings-veileder og benytter den i 
evalueringsmøtene for samarbeidet. 

Sektor 
helse og 
velferd 
Sektor 
oppvekst 
NAV 

2022 
 
 
2021 

5. Oppfølging og evaluering 
Oppfølging av planen skjer først og fremst gjennom den daglige tjenesteutøvelsen og det 

kontinuerlige utviklingsarbeidet i og på tvers av de ulike tjenestene. I plansammenheng skjer 

oppfølgingen gjennom arbeidet med virksomhetsplaner i tjenesteområdene, og økonomi- og 

handlingsplan. Her presenteres leveransemål og tiltak ut fra føringene i planen, kombinert med 

analyser som gjøres i tjenestene.  

Det skal foretas en systematisk evaluering av tjenestene. Dette foregår gjennom å se på både 

målbare og ikke-målbare indikatorer.  Målbare indikatorer kan bl.a. være funn i Ungdata-

undersøkelsen og Brukerplankartleggingen, statistikk fra de ulike tjenesteområdene og 

brukerundersøkelser og medarbeiderundersøkelser. Ikke-målbare resultater finnes i kvalitativ 

informasjon fra tjenestemottakere f.eks. via FIT og de ansatte.  

Det skal foretas en årlig rullering av handlingsdelen i foreliggende plan i forbindelse med arbeidet 

med økonomi- og handlingsplanen. Ansvar for dette legges til den enkelte sektor.   
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Nasjonale føringer 

De viktigste lovene er:   

• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester   
• Lov om pasient- og brukerrettigheter  
• Lov om folkehelsearbeid   
• Lov om helsepersonell   
• Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern  
• Lov om helsestasjons- og skolehelsetjenesten 
• Lov om barneverntjenester 
• Lov om barnehager 
• Lov om grunnskolen 

Lokale føringer – over- og sideordnede planer o.a. i Lillehammer kommune 

• Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2027 

• Plan for skolehelsetjenesten (2016) 

• Alkoholpolitisk handlingsplan 2016-2020 

• Bolighandlingsplan 2016-2020 

• Styringsdokument 2017-2020. Økonomi- og handlingsplan 2017-2020. Årsbudsjett 2017 

• Folkehelseoversikt 2018 

• Kommunedelplan fysisk aktivitet og naturopplevelse 2018-2021 

• Kommunedelplan helse og omsorg 2018-2028. Mestring hele livet 

• Kommunedelplan oppvekst 2018-2028. Livsmestring – mestring hele livet 

• Kommunedelplan Lillehammer bu - Byplanen 2019-2022 (2030) – Den levende og attraktive 

byen -  

• Handlingsplan for forebygging av selvskading og selvmord blant barn og unge 2019-2023 

• Handlingsplan for kjønns- og seksualitetsmangfold barn og unge 2019-2023 

• Gausdal, Øyer og Lillehammers veteranplan 2019-2023 

Kildehenvisninger 

• - og bedre skal det bli! Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i sosial- og helsetjenesten 

(2005-2015) 

• Meld. St. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen. Mestring og muligheter 

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

• Prop. 15 S (2015-2016) Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020) 

• Meld. St. 19 (2018-2019) Folkehelsemeldinga. Gode liv i eit trygt samfunn 

• Bolig for velferd. Regjeringens strategi for boligsosialt arbeid 2016-2020 

• Mestre hele livet. Regjeringens strategi for god psykisk helse (2017-2022) 

• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023  

• Nasjonal overdosestrategi 2014-2017: «Ja visst kan du bli rusfri – men først må du overleve» 

• Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i helse- og sosialtjenesten 

• Nasjonal plan for implementering av pakkeforløp for psykisk helse og rus 2018–2020 

• Sammen om mestring - lokalt helsearbeid og rusarbeid for voksne (Helsedirektoratet) 

• Prop. 121 S (2018-2019) Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024) 

• Brukerplankartlegging 2018 

• Ungdataundersøkelsen 2018 

• HEVAS-undersøkelsen 2018 
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• SHoT-undersøkelsen 2018 

• Folkehelsemeldinga 2018-2019 

• NAPHA 

• NKVTS 

• Norsk helseinformatikk AS (NHI.no) 

Artikler, rapporter m.m.: 

• Evaluering av opptrappingsplanen for rusfeltet. Fafo-rapport 2018:44  

• Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2018. Sintef 

• Psykisk helse i Norge (FHI 2018) 

• Helsebiblioteket.no 

• Dødelige overdoser i Oslo 2006-2008 (SERAF-rapport 2/2011) 

• Eldres alkoholkonsum. Utviklingstrekk og årsaker. Hva forteller NorLAG-studien? (NOVA 

2014). 

 


