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Forord 
 
 
Rullering av handlingsplanen er blitt gjort i et samarbeid mellom ansvarlig for ruspoltisk hand-
lingsplan, Tone Kylland, og ansvarlig for handlingsplan for psykisk helsearbeid,  
Øystein Endresen.  
 
Under veis har det vært arrangert fokusmøter der sentrale fagpersoner har vært involvert, 
brukerorganisasjoner, ledelse i spesialisthelsetjenesten og NAV.  Møtene har hatt som mål-
setting å skaffe informasjon om status, forbedringsområder og spissing av innsatsen i kom-
mende planperiode.   
 
Fokusmøter har vært arrangert innenfor følgende områder: 

• Tverrsektorielt samarbeid rundt barn og unge 0-13 år 
• Tverrsektorielt arbeid med ungdom 13-25 år 
• Tverrsektorielt arbeid til mennesker over 25 år  
• Fastlegens rolle og krav til gjensidig samarbeid  
• Samarbeid og oppgavefordeling med spesialisthelsetjenesten 
• Samarbeid med politiet 
• Samarbeid med brukerorganisasjoner der brukerorganisasjonene ADHD-foreningen, 

ROM, Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP), Mental helse og LAR-
nett /Agder deltok 

 
Utkast til plan har vært til høring hos interne og eksterne samarbeidsinstanser.  
 
Planen må leses i sammenheng med ruspolitisk handlingsplan og boligsosial plan.  
 
 
 
------------------------------------------------    ---------------------------------------------- 
Wenche Dehli Pedersen      Øystein Endresen 
Helse- og sosialdirektør                Rådgiver 
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Sammendrag 
Handlingsplan for psykisk helse i Kristiansand kommune 2015-2019 viderefører intensjoner 
og hovedstrategi fra tidligere planer på feltet.  
 
Tjenestefeltet psykisk helsearbeid er omfattende, tverrsektorielt og bruker et mangfold av 
faglige tilnærminger som har mestring som en overordnet verdi.  
 
Etter omorganiseringen av helse- og sosialsektoren og overføring av barne- og familievirk-
somheten til oppvekstsektoren i 2013, ligger flere av de sentrale tjenestene på psykisk helse-
feltet i to sektorer. Dette stiller krav til god koordinering og kvalitetsutvikling på ledernivå. 
 
Samhandlingsreformen, Stortingsmelding 26 (2014/15) om primærhelsetjenesten og de sent-
rale retningslinjene og veilederne innen fagfeltet gir også klare føringer på at tjenestene må 
være: 
 

o tverrfaglig forankret på tvers av sektorer 
o i stand til å danne et godt nettverk som kan fange opp barn og unge som står i 

fare for å utvikle psykososiale problemer 
o innrettet mot å gi tidlig, fleksibel og koordinert hjelp 

 
 
Sentrale satsinger er knyttet til følgende hovedprioriteringer i planperioden: 
 
 
Barn og unge skal fortsatt være en prioritert målgruppe i det forebyggende psykiske helsear-
beidet 
 
Helsefremmende psykisk helsearbeid prioriteres i perioden gjennom forsterket oppmerksom-
het i folkehelsearbeidet 
 
Koordinerte tjenester til personer med sammensatt problematikk videreutvikles 
 
Psykisk helsearbeid utvikles med tanke på en aldrende befolkning 
  
 
Derfor gjør Kristiansand kommune mer av dette i perioden 2015-2019:  
 
Barn 

§ Forebygging har størst effekt i første leveår 
Alle tjenester som er i kontakt med barn i første leveår må erkjenne den 
unike muligheten det er for å fremme god psykisk helse i de første leve-
årene. 

§ FLIK-program i barnehage og skole. 
Prosjektet vektlegger hvordan barnehage og skole kan legge til rette for 
at barnet kan oppleve mestring i sitt naturlige miljø.  

§ Prosjekt mot mobbing i barnehager, «Hele barnet- hele løpet».   
Prosjektet viser at det foregår mobbing, og barna skjønner det. Dette har 
følger på lang sikt, blant annet er det sammenheng mellom mobbing og 
senere drop-out 

§ Familiens hus, med helse- og sosialfaglig kompetanse og psykolog.  
Jobber målrettet for å være et koordinerende tiltak i samhandling mel-
lom barnevern, helse, PPT, skole og barnehage. 
I kommende planperiode må det vurderes ytterligere styrking av hel-
sestjenesten til barn og unge med blant annet psykologressurser. 
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Ungdom 

§ Helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot rus- og psykisk helse 
§ I Kristiansand og på landsbasis, er det rapporter på mindre rusing, røy-

king og kriminalitet i tenåringsgruppen. Men det er samtidig mer psykiske 
lidelser, spesielt depresjon. Grupper med Kurs i depresjonsmestring(KID) 
og stressmestringsgrupper er enkle og virkningsfulle tiltak som kan drives 
i regi av skolehelsetjenesten. Lavterskeltiltaket prosjekt Rask psykisk hel-
se vurderes utvidet til å gjelde ungdom fra 16 år. 

§ Gruppen under 18 år med alvorlige lidelser sikres helhetlig tilbud 
§ Det er en utfordring at det er mangelfulle kommunale tilbud for dem med 

alvorlige psykiske lidelser i alderen 16-18 år. Flere av disse faller ut av 
utdanningsløp, og er dermed vanskelige å fange opp.   

§ Samarbeidsutvikling mellom voksentjeneste og Ungdomstjeneste for å sikre hjelp 
i overgangssituasjoner 

 
 
Voksne 
o Helsefremmende og forebyggende psykisk helsearbeid  
 

§ Prosjekt lavterskel rask psykisk helse til mennesker over 18 år, prøves ut og vur-
deres implementert i perioden. Tjenesten tar imot henvendelser uten henvisning, 
uten timeavtale 

§ Den sentrale rollen NAV har i det tidlige psykiske helsearbeidet sikres gjennom 
samarbeids- og tjenesteutvikling mellom blant annet oppfølgingstjenestene og 
fastlegen.  

§ Det psykiske helsetilbudet må tilpasses økende andel eldre i befolkningen og de-
res behov 

§ Flyktninger og innvandrere med traumer må sikres tilpasset og god helsehjelp, i 
samarbeid med spesialisthelsetjenesten 
 

o Helhetlig og koordinert tjenestetilbud til mennesker med alvorlige psykiske lidelser 
 

§ FACT er et team med aktivt oppsøkende metodikk som tilbys psykosepasienter i 
samarbeid med spesialisthelsetjenesten, DPS Solvang  

§ Prosjekt Tandem er et tilpasset boligoppfølging og aktivitetstilbud til personer 
med alvorlige psykiske lidelser, rusproblematikk og alvorlige atferdsforstyrrelser. 
Brukergruppen trenger samtidig oppfølging både fra kommune og spesialisthel-
setjenesten.  

§ Kompetanse, arbeidsmetoder og sammensetning av oppfølgingsteamene må til-
passes endringer i brukergruppen.  
 

 
Når det gjelder tjenesteutvikling vil følgende forhold prioriteres for innsats i planperioden:  
 
Informasjon og samhandling 
Kommunen sikrer at samarbeidende instanser og brukere har tilgang på informasjon 
av god kvalitet om tjenester og deres lokalisering 

§ Ny organisering krever informasjonsarbeid 
§ Brukere skal oppleve at de er «velkommen inn», uansett hvor de henvender seg for 

å få hjelp 



8  

 8 

Kommunen sikrer at koordinatorer har nødvendig kompetanse 
§ Utvikling av koordinatorkompetanse- og ferdigheter prioriteres.  

 
 
Kommunen videreutvikler samarbeidet med spesialisthelsetjenesten 

§ Etablerte samarbeidsordninger og avtaler mellom kommune og sykehus videreutvik-
les 

§ Sørlandet sykehus og kommunene på Agder skal sammen utarbeide «samhand-
lingsmelding for psykisk helse og rus- et felles grunnlag for å utvikle et bærekraftig 
rus- og psykisk helsefelt i regionen»  

§ Viderutvikle og styrke samarbeidet mellom Barne- og ungdomspsykiatrien, PP-
tjenesten og kommunale helsetjenester. Dette skal skje med Familiens hus som 
koordinerende arena. 

 
Kommunen videreutvikler samarbeidet med politiet 

§ Erfaring med koordinert innsats mellom kommune og politi til gruppen under 18 år 
videreutvikles i samarbeidet rundt dem over 18 år 

§ PSP-modellen (Politi, Sosialtjeneste og psykiatri)  tas i bruk i samarbeidet rundt de 
mest krevende brukerne 
 

Kommunen videreutvikler samarbeidet med brukerorganisasjoner og ideelle organi-
sasjoner og sikrer sammensatt innsats ut fra behovene som finnes på psykisk helse-
feltet 
 
 
 

 
Kompetanseutvikling 

• Nye brukergrupper, endringer i rammevilkår og statlige føringer krever et konti-
nuerlig arbeid med å sikre riktig og god kompetanse, både blant eksisterende 
medarbeidere og ved rekruttering av nye medarbeidere.   

§ Kompetansen kan heves gjennom flere tiltak; videreutdanning i høyskole/ univer-
sitet, kursing, fagdager, praksisnært og med basis fra  anbefalinger i nasjonale 
veiledere. 

§ De tverrfaglige oppfølgingsteamenes kompetanse skal utvikles kontinuerlig og 
dette skal sees i sammenheng med primærhelsemeldingens intensjoner om pri-
mærhelseteam 

§ De ansatte skal kjenne til sentrale veiledere og retningslinjer og bruke dem i sin 
hverdag 

§ Brukerkompetanse benyttes og videreutvikles systematisk i psykisk helsearbeid. 
§ Å håndtere utfordrende atferd og vold krever økt kompetanse 
§ Kompetanseheving og tidsmessig fagkunnskap skal videreutvikles i bofellesska-

pene 
§ Å arbeide med samtidige psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet krever økt 

kompetanse 
§ Velferdsteknologi og nettbaserte brukerprogrammer vurderes innført i forbindelse 

med utviklingsarbeid 
§ Selvmordsforebyggende arbeid krever økt kompetanse 
 

 
Dokumentasjon og faktagrunnlag 
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§ Utvikle dokumentasjonsgrunnlag til bruk for tjenesteutvikling og til sammenlik-

nende statistikk. 
 

 
 
 
 
 
Kvalitet 
Kvalitetsarbeidet skal følge rådene i «Sammen om mestring», veileder for rus- og 
psykiske helsearbeid i kommunen: 

§ Forbedre ledelse og organisasjon 
§ Styrke brukeren 
§ Styrke utøveren 
§ Følge med og evaluere tjenestene 

 
 
Områder for strategisk utviklingsarbeid på psykisk helsefeltet, 2015-2019 

 
§ Proaktivt psykisk helsearbeid for barn/ungdom og voksne i forbindelse med nasjona-

le satsinger og strategier på helsefeltet. Sentrale grunnlag for utforming av arbeidet: 
Primærhelsemeldingen, Folkehelsemeldingen, nasjonal sykehusplan, melding om 
nye oppgaver til større kommuner, melding om Morgendagens omsorg, nasjonal 
opptrapping på rusfeltet og rehabiliteringsfeltet 

§ Samarbeid med nasjonale- og regionale kompetansemiljøer etableres på områder 
for strategisk utvikling 

§ Samarbeid med KS initieres når det gjelder nye oppgaver til større kommuner  
(Meld. St 14 (2014-2015)), kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter og ut-
vikling av kommunale ø-hjelpetilbud (Meld.st 26 2014-2015)) 

§ Det regionale samarbeidet på rus- og psykisk helsefeltet videreutvikles gjennom 
prioritert arbeid med sykehuset og øvrige kommuner om: «Samhandlingsmelding for 
psykisk helse og rus- et felles grunnlag for en bærekraftig utvikling av rus- og psykisk 
helsefeltet i regionen».  

§ Utvikling av samdriftsmodeller med sykehuset vurderes med tanke på innovative 
løsninger når det gjelder fremtidig oppgave- og ansvarsfordeling som er bærekraftig 

§ Utvikling av ambulante, tverrfaglige oppfølgingstjenester prioriteres i samarbeidet 
med sykehuset 

§ Kunnskapsutvikling på psykisk helsefeltet og rusfeltet i kommunen sikres i et samar-
beid med UIA og Sørlandet Sykehus HF 

§ Utvikling av helhetlige helsetjenester, til nye/endrede brukergrupper som følger av 
endringer i befolkningsutvikling og sykdomsbilde skjer i samarbeid med sykehuset 

§ Velferdsteknologiutvikling 
§ Områder som omtales i Melding om Kristiansand kommunes kunnskapsgrunnlag for 

strategisk utvikling av fremtidsrettede tjenester på helse- og omsorgsfeltet, Speilmel-
ding 2030  

 
 
Stortingsmelding 26 Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet varsler endringer i 
kommunenes tjenester med det formål å sikre mer helhetlige tjenester og bedre samordning 
av tjenestene. Kristiansand kommune vil i perioden ha utviklingsarbeid rettet mot intensjoner 
og effekter av følgende forslag: 
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ü Styrking av kompetansen, og lavterskel psykisk helsetilbud, herunder krav om psyko-
logkompetanse i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 

ü Opprettelse av primærmedisinske team. 
ü Tilrettelegge for oppsøkende behandlingteam  
ü Styrking av koordinatorfunksjonen og bruk av individuell plan. 
ü Kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter også innen rus- og psykisk helse-

feltet 
ü Kommunale Ø-hjelpsplasser skal også omfatte personer med rus- og psykiske lidel-

ser. 
ü Forsøk med overføring av DPS-oppgaver til enkelte større kommuner. 
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VISJON OG MÅL: 
 
 
 
 
Kommuneplan 2011-2022, satsningsområde Byen det er godt å leve i:  
Innbyggerne har god helse og opplever god livskvalitet 
 
 
Målsettingen med det psykiske helsearbeidet er å fremme god psykisk helse, selvstendighet, 
tilhørighet og styrke evnen til å mestre eget liv. Det skal være en målrettet, faglig fundert og 
samordnet innsats og skal fortrinnsvis gi et tilbud i brukerens nærmiljø. Arbeidet skal være 
godt ledet innenfor klare juridiske og økonomiske ramme, kunnskap og kompetanse, organi-
sering og ideologisk og etisk fundament.  
 
 

Del 1  
1.0 Innledning 
 
1.1 Planens oppbygging 
Plan for psykisk helsearbeid skal gi et samlet bilde av Kristiansand kommunes arbeid på det-
te feltet og angi retningen for arbeidet i planperioden.  
Planen har fire deler:  
 
• Del 1 drøfter hvordan «landskapet» ser ut i dag og hvorledes det kan endre seg i planpe-

rioden. Vi beskriver ytre rammebetingelser, brukernes rolle og hvordan folkehelsetenk-
ningen kommer inn i planen. Kompetansebegrepet drøftes.  

• Del 2 beskriver utfordringer og tiltak rettet mot barn og unge 
• Del 3 beskriver utfordringer og tiltak rettet mot voksne 
• Del 4 gir en oppsummering av de viktigste innsatsområdene for planperioden 2015-2019, 

i form av en tabell som også sammenfatter hovedutfordringer og tiltak som fremmes i 
planen.  

• Vedleggene til planen gir utfyllende opplysninger om tilbud og tiltak i kommunen, fra frivil-
lige organisasjoner og i spesialisthelsetjenesten.  

 
 
1.2 Rammer for det psykiske helsearbeidet i kommunen  
Det skjer mye på helsefeltet som påvirker rammebetingelsene for det psykiske helsearbeidet 
fremover. Blant annet vil både primærhelsemeldingen, nasjonal sykehusplan og kommunere-
formen danne viktige premisser for kommunens arbeid og samhandlingen med sykehuset og 
andre sentrale aktører. Sørlandet sykehus HF sitt videre arbeid med Strategiplan 2015-2017 
og Utviklingsplan 2030 blir viktig og ikke minst det felles arbeidet som er vedtatt gjennomført 
i samarbeid mellom sykehuset og kommunene i regionen: «Samhandlingsmelding for psy-
kisk helse og rus- et felles grunnlag for en bærekraftig utvikling av rus- og psykisk helsefeltet 
i regionen».  
 
En del av forslagene til tiltak i planen krever videre utredning og bearbeiding før de kan set-
tes ut i livet. Alle tiltak som har økonomiske konsekvenser blir vurdert innarbeidet i forbindel-
se med sektorens årlige forslag til handlingsprogram.  
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1.2.1 Lover og andre føringer 
 
Sentrale lover som regulerer psykisk helsearbeid i kommunen 
Folkehelseloven 
Helse- og omsorgstjenesteloven 
Helsepersonelloven 
Pasient- og brukerrettighetsloven 
 
Lover med særlig relevans for psykisk helsearbeid i kommunen 
Lov om psykisk helsevern, Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker,  
Lov om barneverntjenester  
 
Sentrale nasjonale retningslinjer, veiledere og andre føringer  
Sammen om mestring, veilederen i kommunalt rus- og psykisk helsearbeid for voksne  
(IS-2076) 
ROP-veilederen, Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av per-
soner med samtidig ruslidelse og psykisk lidelser (IS-1948)  
Folkehelsemeldinga Meld.st 19 (2014-2015) 
Primærhelsemeldinga Meld.St. 26 (2014-2015) 
 
Sentrale lokale og regionale planer og utredninger: 
Helsefremmingsplanen for Kristiansand kommune 
Rusmiddelpolitisk handlingsplan 
Boligsosial handlingsplan 
Melding om Kristiansand kommunes kunnskapsgrunnlag for strategisk utvikling av fremtids-
rettede tjenester på helse- og omsorgsfeltet, Speilmelding 2030 
Utviklingsplan 2030, Sørlandet sykehus HF 
Strategiplan 2015-2017, Sørlandet sykehus HF 
 
 
1.2.2 Økonomiske rammer 
I opptrappingsperioden 1999-2008 var midlene øremerket, med stram rapportering av bru-
ken. Fra 2009 er psykiatrimidlene lagt inn i ordinær rammefinansiering. Kristiansand kommu-
ne har videreført innsatsen innen psykisk helsefeltet. 
Totalt sett er det, i ny organisering, 218,5 årsverk i oppfølgingstjenester som jobber direkte 
med rus og psykisk helsearbeid i oppfølgingsteam, ungtjeneste, bofellesskap, Feltsykepleie, 
Rusteam og aktivitetssentre.  
 
 
1.2.3 Kvalitet  
 
Kjennetegn ved tjenester av god kvalitet er at de 

 
• Er virkningsfulle 
• Er trygge og sikre 
• Involverer brukerne og gir dem innflytelse 
• Er samordnede og kontinuerlige 
• Utnytter ressursene på en god måte 
• Er tilgjengelige og rettferdig fordelt  

 
                                                                                Kilde: … og bedre skal det bli, IS- 1162 
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De nasjonale veilederne på rus- og psykisk helsefeltet, ROP-retningslinjen og Sammen om 
mestring gir klare anbefalinger i kvalitetsarbeidet. Fire områder er særlig vektlagt: 
 

 
ü Forbedre ledelse og organisasjon 
ü Styrke brukeren 
ü Styrke utøveren 
ü Følge med og evaluere tjenestene 

 
Forbedre ledelse og organisasjon 

 
Ledelsen skal iverksette og lede systematisk forbedringsarbeid (Sammen om mestring, IS-
2076). I planarbeidet har en sett at overgangene mellom tjenester og aldersoverganger er 
særlig kritiske. Det er derfor viktig at forbedringsarbeidet gjennomføres av ledelsen på tvers 
av tjenestene og sektorene som har ansvar for sentrale tjenestetilbud i det psykiske helsear-
beidet. Gode styringssystemer for samhandling, forbedringsarbeid og kunnskapshåndtering 
er en forutsetning for godt lokalt kvalitetsarbeid (IS-2076). 
 
Perioden fremover vil være preget av omfattende prosesser både nasjonalt og regionalt på 
helse- og omsorgsfeltet. Dette vil utfordre ledelse, organisasjonens utviklingsarbeid og sam-
handling med eksterne aktører. Det er varslet særskilte endringer på rus- og psykisk helse-
feltet når det gjelder både finansieringsordninger, Ø-hjelpeplikten og oppgave- og ansvars-
fordeling mellom forvaltningsnivå. Dette vil stille store krav til den faglige ledelsen på områ-
dene.  
 
 

Styrke brukeren 
Nasjonal veileder fra 2005 «Og bedre skal det bli» gir anbefaling om innsats i et brukerper-
spektiv når det gjelder helse- og sosialtjenester, også innenfor psykisk helsearbeid. ROP-
retningslinjen, Sammen om mestring og Primærhelsemeldingen understreker dette ytterlige-
re. Brukeren skal høres og involveres i sin behandling og oppfølging. Helseministeren har 
innført begrepet «pasientens helsetjeneste», som understreker dette ytterligere. Brukermed-
virkning gjelder både for barn, unge og voksne. 
 
I Kristiansand kommune er brukermedvirkning en arbeidsform på systemnivå, tjenestenivå 
og individnivå 
 
Brukermedvirkning på systemnivå  
Representanter fra brukerorganisasjonene Mental helse og LPP er faste representanter i 
Rådet for funksjonshemmede. I tillegg er de med i ledermøter og i Fag- og brukerråd for rus- 
og psykisk helsefeltet som er tverrsektorielt sammensatt. Fag- og brukerråd arrangeres to 
ganger i året. Brukerorganisasjonene er systematisk med i planarbeid og evalueringsarbeid.   
 
Brukermedvirkning på tjenestenivå  
Brukerundersøkelser er gjennomført jevnlig. Alle virksomheter i helse og sosialsektoren har 
jevnlig gjennomført dialogkonferanser med brukere av tjenestene, brukerorganisasjonene og 
utøvere av tjenestene. Brukerorganisasjonene inviteres med i planlegging og tjenesteutvik-
ling. Enkelte avdelinger har brukere med i ansettelsesutvalg når det ansettes fagpersoner i 
bofellesskap eller ved aktivitetssentrene. Ved tildeling av ledig bolig i bofellesskap er beboe-
re med på å gi råd.   
 
Brukermedvirkning på individnivå  
Ansvarsgruppe og individuell plan skal benyttes der det er behov for det og bruker ønsker 
det. Dette er arbeidsformer som er basert på brukermedvirkning. Nettverksmøter blir benyttet 
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for å involvere brukerens nettverk. KOR- Klient og resultatstyrt praksis, som er et selvrappor-
teringssystem fra bruker, gir fortløpende tilbakemelding på hvordan brukeren opplever sin 
situasjon og hjelpen som gis. Dels gir det en direkte beskrivelse av brukerens utvikling, dels 
kan det gi en indikasjon om tiltak er til nytte for brukeren.  
  
Støtte til brukerorganisasjonene 
Den økonomiske støtten til brukerorganisasjoner er videreført etter opptrappingsperioden på 
psykisk helsefeltet som ble avsluttet i 2009. I tillegg til dette får representanter fra brukeror-
ganisasjonene kompensasjon når de er med, etter avtale, i forpliktende samarbeid.  
 
Likemannsarbeid  
Mennesker som har vært, eller er i samme livssituasjon og som henter kunnskap, livserfa-
ringer, og gir støtte til hverandre, utgjør fundamentet i likemannsarbeid. Brukerorganisasjo-
nene er viktige i dette arbeidet. Ansettelse av personer med brukererfaring er en del av utvik-
lings og kvalitetsarbeidet.  
 
 Pårørende 
Pårørende må involveres i behandling og utvikling av tjenestetilbud. Der brukeren ønsker at 
pårørende skal ta del, kan dette redusere tilbakefall, gi færre symptomer, bedre sosial funge-
ring og gi økt opplevelse av mestring.  
 
Barn og unge som har foreldre med psykiske lidelser og/ eller rusmiddelavhengighet er selv 
pårørende og er spesielt sårbare for å utvikle slike lidelser. Disse har lovfestede rettigheter i 
spesialisthelsetjenesten. Kommunene har også i sine tjenester spesiell oppmerksomhet ret-
tet mot barn som pårørende. 
 

Styrke utøveren 
Kompetanseutvikling er både et individuelt og et virksomhetsansvar. Kommunen kan via 
kompetansekartlegging identifisere organisasjonenes generelle kompetanse på rus- og psy-
kisk helsefeltet. Strategisk kompetanseheving er et lederansvar, som må styres ut fra organi-
sasjonens samlede kunnskapsgrunnlag. Kravet om likeverdig tjenestetilbud krever tilpas-
ninger til lokale behov og kunnskap om lokale problemer og ressurser. Frivillig sektor kan 
være en naturlig samarbeidspartner i dette arbeidet. Kommunen og spesialisthelsetjenesten 
bør sammen fremstå som aktiv kunnskapsprodusent og vurdere hvordan man, som ledd i 
kvalitetsforbedring og tjenesteutvikling, kan delta i forskning og kvalitetsutvikling. 
 
  
Områder som krever kompetanseutvikling på psykisk helsefeltet:  
 
Helsefremmende og forebyggende innsats 
Tidlig forebygging av psykiske lidelser krever økt satsning på kompetanse i psykososialt 
arbeid med barn, unge og deres foreldre. Spesielt viktig er kompetanse i å arbeide med spe- 
og småbarngruppen. Kompetanse innen folkehelsearbeid og befolkningsrettede forebyg-
gende strategier er nødvendig. 
 
Milde og moderate psykiske lidelser 
Milde og moderate lidelser er i økning. Det er avgjørende å komme inn tidlig med virknings-
fulle metoder rettet mot målgruppene. Disse lidelsene er en hyppig årsak til sykemelding og 
frafall fra arbeidslivet. 
 
Eldrehelse 
Demografi og endringer i sykdomsbildet tilsier at kommunen må ha kompetanse tilpasset 
den økte andelen eldre som også vil ha behov for et godt psykisk helsearbeid. Økning i 
kognitiv svikt, demens og kompliserte helsetilstander hos eldre krever kompetanseutvikling.  
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Migrasjonshelse og kunnskap om traumer 
Psykiske lidelser, forårsaket av traumatiske opplevelser, er hyppige hos flyktninger og asyl-
søkere. I de spesialiserte tjenestene som er rettet mot minoritetsspråklige er kompetansen 
høy. Det er utfordringer knyttet til oppfølging fra spesialisthelsetjenesten, og mange av disse 
brukerne har vanskelig for å benytte det ordinære systemet (fastleger etc.) for å få dekket 
behovet de har for behandling av sine lidelser.  
  
Samtidige rus- og psykiske lidelser 
Samtidige rus- og psykiske lidelser (ROP-lidelser) er hyppige hos de mest lidende brukerne.  
De fleste av disse vil ha behov for hjelp fra oppfølgingstjenester og/ eller ordinære hjemme-
baserte tjenester, slik som hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Omsorgsboliger og syke-
hjemsplasser blir etterspurt i økende grad. Det er nødvendig med kompetanseheving hos 
det personellet som arbeider med denne målgruppen. De tverrfaglige teamene i Virksomhet 
oppfølgingstjenester må øke sin kompetanse i arbeid med ROP-pasienter. 
 
Vold og utfordrende atferd 
Det kreves spesiell kompetanse og tilnærming til mennesker med utfordrende og krevende 
atferd. Forståelse av vold og kriminalitet bør ha fortsatt og økt fokus, spesielt i bofellesskap 
hvor dette er aktuelle problemstillinger 
 
 
 

Følge med og evaluere tjenestene 
Systematisk kvalitetsarbeid i tjenesteutviklingen er nødvendig for å vite at en har trygge og 
virkningsfulle tjenester på det psykiske helsefeltet. Det er viktig å utvikle et samarbeid også 
med spesialisthelsetjenesten på dette området, med tanke på virkningsfulle behandlingskje-
der til de ulike målgruppene. 
 
1.2.4  Organisering av det psykiske helsearbeidet 
Folkehelseloven gir alle sektorer ansvar for det forebyggende arbeidet i kommunen. Ar-
beidsutvalget i Folkehelseforum har medlemmer fra alle sektorene og bidrar til å formulere 
gjennomgående folkehelsemål i handlingsprogrammet som alle sektorer skal følge opp.  
 
Helse- og sosialdirektøren har det overordnede ansvaret for det brukerrettede psykiske hel-
searbeidet til voksne i kommunen. Oppvekstdirektøren har et tilsvarende ansvar for barn og 
unge. Dette krever tverrsektorielle, overordnede strategier og stiller ledelsen overfor viktige 
koordineringsoppgaver.  
 

En inndeling av arbeids- og ansvarsområder. 
I Sammen om mestring deles tilrettelegging av tjenester inn i  
tre hovedforløp: 

1. Milde og kortvarige problemer. Disse vil stort sett håndteres av kommunale tjenester, 
i stor grad av fastlegene og pasienten på egen hånd. 

2. Kortvarige alvorlige problemer/ lidelser og langvarige mildere problemer/ lidelser.  
Fastlegene vil ha et hovedansvar, men her kan det være behov for en kortvarig inn-
sats fra spesialisthelsetjenesten, og oppfølging på kommunalt nivå.  

3. Alvorlige og langvarige problemer/ lidelser. Her skal det foregå et langvarig og forplik-
tende samarbeid mellom kommune og spesialisttjeneste 

 
Organiseringen av det psykiske helsearbeidet følger ikke denne inndelingen i Kristiansand 
kommune, men det er en måte å sortere tjenestene på og identifisere satsingsområdene 
som brukes i strategisk planlegging, eksempelvis i handlingsprogrammet. 
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1.2.5 Innovasjon og utviklingsarbeid på psykisk helsefeltet, 2015-2019 
Rulleringsarbeidet viser at det psykiske helsearbeidet i Kristiansand kommune har vært kon-
sentrert om å bygge opp gode basistjenester til barn, unge og voksne. I planperioden vil 
kommunen være opptatt av at kvalitet, kompetanse og kunnskapsbasert praksis skal prege 
tjenestene. Utviklingsarbeid på områder som er sentrale for et fremtidsrettet psykisk helsear-
beid blir prioritert i perioden 
 
Områder for strategisk utviklingsarbeid på psykisk helsefeltet 

 
§ Proaktivt psykisk helsearbeid i forbindelse med nasjonale satsinger og strategier på 

helsefeltet. Sentralt grunnlag for utforming av arbeidet: Primærhelsemeldingen, Fol-
kehelsemeldingen, nasjonal sykehusplan, melding om nye oppgaver til større kom-
muner, melding om Morgendagens omsorg, nasjonal opptrapping på rusfeltet og re-
habiliteringsfeltet 

§ Samarbeid med nasjonale- og regionale kompetansemiljøer etableres på områder 
for strategisk utvikling 

§ Samarbeid med KS initieres når det gjelder nye oppgaver til større kommuner (Meld. 
St 14 (2014-2015)), kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter og utvikling av 
kommunale ø-hjelpetilbud (Meld.st 26 2014-2015) 

§ Det regionale samarbeidet på rus- og psykisk helsefeltet videreutvikles gjennom 
prioritert arbeid med sykehuset og øvrige kommuner om: «Samhandlingsmelding for 
psykisk helse og rus- et felles grunnlag for en bærekraftig utvikling av rus- og psykisk 
helsefeltet i regionen».  

§ Utvikling av samdriftsmodeller med sykehuset vurderes med tanke på innovative 
løsninger når det gjelder fremtidig oppgave- og ansvarsfordeling som er bærekraftig 

§ Utvikling av ambulante, tverrfaglige oppfølgingstjenester prioriteres i samarbeidet 
med sykehuset 

§ Kunnskapsutvikling på psykisk helsefeltet og rusfeltet i kommunen sikres i et samar-
beid med UIA og Sørlandet Sykehus HF 

§ Utvikling av helhetlige helsetjenester, til nye/endrede brukergrupper som følger av 
endringer i befolkningsutvikling og sykdomsbilde skjer i samarbeid med sykehuset 

§ Velferdsteknologiutvikling 
§ Områder som omtales i Melding om Kristiansand kommunes kunnskapsgrunnlag for 

strategisk utvikling av fremtidsrettede tjenester på helse- og omsorgsfeltet, Speilmel-
ding 2030  

 
 
Stortingsmelding 26 Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet varsler endringer i 
kommunenes tjenester med det formål å sikre mer helhetlige tjenester og bedre samordning 
av tjenestene. Kristiansand kommune vil i perioden ha utviklingsarbeid rettet mot intensjon 
og effekt av følgende forslag: 
 

ü Styrking av kompetansen og lavterskel psykisk helsetilbud, herunder krav om psyko-
logkompetanse i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 

ü Opprettelse av primærmedisinske team. 
ü Tilrettelegge for oppsøkende behandlingteam  
ü Styrking av koordinatorfunksjonen og bruk av individuell plan. 
ü Kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter også innen rus- og psykisk helse-

feltet 
ü Kommunale Ø-hjelpsplasser skal også omfatte personer med rus- og psykiske lidel-

ser. 
ü Forsøk med overføring av DPS-oppgaver til enkelte større kommuner. 
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1.3 Samarbeid på psykisk helsefeltet 
 
Tverrsektoriell samhandling 
I planarbeidet har en fått bekreftet at det jobbes bra i de enkelte tjenestene, men det er frem-
deles mangler når det gjelder kjennskap til hva den enkelte tjeneste kan bidra med. Dette 
hindrer et fullgodt samordnet tilbud til enkelte brukergrupper. I Primærhelsemeldingen anbe-
faler departementet at det etableres primærmedisinske team i kommunene som skal bøte på 
denne mangelen på samordning. Primærhelsemeldingen nevner spesielt at barn og unge 
med store og sammensatte behov ofte opplever svikt i tilbudet. Disse har ofte behov for 
mange tjenester, også utenfor helse- og omsorgssektoren. 
 
Samarbeid mellom forvaltningsnivå 
Det er et lovmessig krav at de ulike forvaltningsnivåene planlegger samhandling. Det er fort-
satt en del ugjort, spesielt der brukere får tjenester fra flere nivåer, og i overgangene mellom 
nivåene.  
 
Kommune og spesialisthelsetjeneste er gjensidig avhengige av hverandre for at pasient-
strømmen/sirkulasjonen skal bli tilfredsstillende, og for at brukeren skal få mulighet til å få 
hjelp på riktig nivå.  Kommunens rammevilkår når det gjelder lovverk, økonomi, kompetanse 
og fleksibilitet i tjenestetilbud påvirker spesialisthelsetjenestens totale tilbud og vice versa. 
Spesialisthelsetjenestens effektivitet når det gjelder behandling, korte ventetider, fleksible 
ambulante/akutte løsninger legger press på kommunens ressursbruk og tjenestetilbud. Det 
er derfor avgjørende å samarbeide om utvikling av et helhetlig tjenestetilbud på det psykiske 
helsefeltet, slik at dette er fremtidsrettet med hensyn til dimensjonering og innretning på beg-
ge forvaltningsnivå. Kommunen må ivareta sitt hovedoppdrag i følge samhandlingsreformen, 
som er å drive mer helsefremmende og forebyggende arbeid. Det vises til Speilmelding 2030 
kap. 3.2, 3.6 og 5.1 for disse problemstillingene. Kristiansand kommune har i sin høringsutta-
lelse til sykehusets utviklingsplan 2030 uttrykt klar bekymring for det sykehuset betegner som 
en radikal omlegging av rus- og psykisk helsefeltet. 
 
Samarbeid mellom sykehuset og kommunene i regionen vedrørende: «Samhandlingsmel-
ding for psykisk helse og rus -et felles grunnlag for en bærekraftig utvikling av rus- og psykisk 
helsefeltet i regionen» blir prioritert i perioden. 
 
 
Viktige fundamenter for sammenhengende tjenestetilbud   

 
ü Brukeren er aktivt med i utformingen av tilbudene 
ü En felles oppfatning av ansvars- og oppgavefordelingen 
ü Klare avtaler og rutiner for samhandling som inkluderer god informasjonsflyt om  
      behandlingskapasitet og samhandling om enkeltpasienter  
ü Felles forum for koordinering og problemløsning 
ü Hensiktsmessig utbygging og dimensjonering av tjenestene på de ulike nivåer 
ü Endringsvillighet 
ü Lojalitet til inngåtte avtaler  
ü Tydelig forankring av individuell plan 
ü Likeverd og respekt 

 
Arenaer og struktur for samarbeid med Sørlandet sykehus HF 
Psykiatrisk spesialisthelsetjeneste 
Psykiatrisk spesialisthelsetjeneste vil ha hovedfunksjoner innenfor 
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• akuttpsykiatri,  
• Spesialisert psykosebehandling og spesialfunksjoner.  

For å sikre riktig bruk/nivå på akuttpostene/sykehusinnleggelse er det opprettet samarbeid 
omkring pasientforløp og satsing på akutt/ambulante team, samt et eget arbeid for å reduse-
re uhensiktsmessige akuttinnleggelser. Det er etablert en samarbeidsordning mellom syke-
hus og Kristiansand kommune om oppsøkende team (FACT) til psykosepasienter og Tan-
dembooppfølgingen til brukere, som tradisjonelt har hatt vanskeligheter med å ta i mot noen 
form for hjelp.  
 

Barn og unges psykiske helse  
ABUP- Avdeling for barn og unges psykiske helse, har utviklet sin metodikk til i større grad å 
ha barn og ungdoms hjemmemiljø som arena for undersøkende og kurativ virksomhet.  
Tjenesten inkluderer;  

• ambulant innsats  
• lavterskeltilbud  
• tidlig intervensjon  
• Utvikling av samarbeid mellom tjenestenivåene.  

Poliklinikken retter sin innsats i større grad mot tidlig forebyggende arbeid, og setter flere 
ressurser inn mot helsestasjonsarbeidet i kommunen. Særlig viktig er tidlig innsats overfor de 
minste barna, 0-2 år. Barn og unge kan få tilrettelagt mye av den nødvendige bistanden i 
kommunen, men samarbeidet med spesialisttjenesten er avgjørende i forhold til behandling 
og utredning. 
 
Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA) 
Det vises til Rusmiddelpolitisk handlingsplan 2015-2019 for nærmere beskrivelse av samar-
beidet med ARA. Det vil være et viktig område for samhandling å sikre at mennesker med 
psykiske lidelser også får et godt integrert tilbud når der gjelder tverrfaglig spesialisert rusbe-
handling fra sykehuset. 

Praksiskonsulentordningen for psykisk helsefeltet 
Det blir viktig i perioden å vurdere hvordan ordningen med praksiskonsulent kan benyttes for 
å styrke kompetanse og samarbeid opp mot den sentralen rollen fastlegene har i psykisk 
helsearbeid. 
 
RVTS- Regionalt vold og traumesenter   
Enheten er et regionalt kompetansesenter for voldsskader, traumatisk stress og migrasjons-
helse. Senterets hovedoppgave er undervisning, metodeutvikling og veiledning innen feltet i 
Helseregion Sør-øst. Kristiansand kommune vil fortsette samarbeidet med RVTS for å utvikle 
traumebasert oppfølging og behandling.  
 

Samarbeidsformer 
Avtaler  
Følgende avtaler er inngått med klinikk for psykisk helse og avhengighetsbehandling, SSHF:  

• Lovpålagte avtaler som følger av helse- og omsorgstjenesteloven.  
• Tandem-booppfølging 
• FACT( Functional assertive community treatment/ aktivt oppsøkende team) 
• Individuell plan 
• Pårørende, familie og nettverkssamarbeid  

 
Møtevirksomhet 

Det er mange formelle treffpunkt med aktører i spesialisthelsetjenesten, både på tjeneste- og 
ledernivå. I tillegg til dette avholdes det dialogkonferanser der strategier og avtaler diskute-
res. Disse arrangeres halvårlig mellom Klinikk for psykisk helse– psykiatri og avhengighets-
behandling og alle kommuner i Agder.  
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Prosjekter/utviklingsarbeid 

Kristiansand kommune og Klinikk for psykisk helse- og avhengighetsbehandling har flere 
samarbeidsprosjekter for utvikling av tjenester. Noen er godt etablert og andre er under utvik-
ling:  
 
Samarbeidsorganet: Struktur for bestilling av tjenester til mennesker med omfattende be-
handlings- og hjelpebehov, fra begge forvaltningsnivå.  
Samarbarbeidsorganet har representanter med beslutningsmyndighet fra både kommune og 
sykehus. I tillegg til å løse individuelle saker skal organet ha som siktemål å løfte og videre-
utvikle samarbeidsmetoder, om nødvendig forsøke å endre sentrale rammebetingelser og 
strekke seg etter nye og uprøvde tiltak. 
 
Avklaringsmøtet: 
Dette er et lavterskeltilbud på alle tre Familiens hus  til skoler og barnehager Her deltar 
Abup sammen med PP-tjenesten, barneverntjenesten, helsetjenesten og Familiesentrene til 
veiledning av lærere og førskolelærere rundt barn de ønsker tverrfaglige drøftinger rundt. 
Avklaringsmøtet skjer hver 14. dag.  
 
Bo- og aktivitetstilbud på Solvang  
Det er et samarbeid mellom Kristiansand kommune, brukerorganisasjonene og DPS-
Solvang om drift og utvikling av aktivitetssenter og botilbud 
 
Psykisk helse fysisk aktivitet   
Forskningsprosjekt mellom UIA, SSHF og kommuner vedrørende effekt av fysisk aktivitet på 
psykisk helse 
 
Akuttprosjektet 
Kristiansand kommune ved Barneverntjenesten og Sørlandet sykehus ved Avdeling for barn 
og unges psykiske helse samt Barne-, ungdoms- og familietaten samarbeider om et prosjekt 
der de prøver ut en organisering gjennom en felles tverretatlig akuttjeneste for barn og unge 
 
Andungen  
Prosjektet fokuserer på psykisk sykdom hos mor eller far , og belastninger på barna, som 
kan ha betydning for deres psykiske helse som voksne.  
 
Livorno-samarbeidet  
Kristiansand kommune har samarbeidet med Livorno, Italia om tenkningen i det psykiske 
helsearbeidet. Samarbeidet er blitt toneangivende for tenkningen omkring åpenhet, bruker-
medvirkning og antistigma. Samarbeid skjer i hovedsak med brukerorganisasjonene, men 
sykehuset deltar også. 
 
Hospitering 
Det er etablert en gjensidig hospiteringsordning mellom SSK og Kristiansand kommune. 
 
Uhensiktsmessige akuttinnleggelser:  
Det ”sømløse” helsetilbudet som samhandlingsreformen legger opp til, er ikke alltid opp-
nådd. Tallet på akuttinnleggelser til sykehus for psykisk sykdom er stadig høyt og over 
landsgjennomsnittet. I 2014 ble det utarbeidet en rapport vedrørende uhensiktsmessige 
akuttinnleggelser, og det regionale samarbeidsorganet og Kristiansand kommune har derfor 
fattet vedtak om at alle medlemskommunene og SSHF skal utvikle og prøve ut tiltak som 
skal evalueres med tanke på effekt, etter ett år. 
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Tandem:  
Et tilpasset boligoppfølgings- og aktivitetstilbud til personer med alvorlige psykiske lidelser, 
rusproblematikk og alvorlige atferdsforstyrrelser. Utviklet i samarbeid mellom Kristiansands 
kommune og sykehuset med forpliktende samarbeidsavtale 
 
Den akuttmedisinske behandlingslinje:  
Det er etablert et arbeid i regionen for å sikre riktig funksjonsfordeling og organisering av det 
akuttmedisinske tilbudet. Dette berører den kommunale legevakten. En må også i denne 
sammenhengen vurdere kravet til at kommunale ø-hjelpetilbud skal betjene rus- og psykisk 
helsefeltet fra 2017. 
 
Samhandling med politiet  
Politiet har en viktig funksjon i det psykiske helsearbeidet, hvor de ofte er en sentral samar-
beidspart i vanskelige situasjoner hvor mennesker er svært sårbare, f.eks. i forbindelse med 
tvangsinnleggelser. Politiet i Kristiansand har et stort antall saker de håndterer som er rela-
tert til mennesker med psykiske lidelser. Det er et mål å gjennomføre PSP-modellen (et 
samarbeid mellom politi, sosialtjeneste og psykiatrisk sykehus) rundt pasienter som kan 
være voldelige eller farlige på annen måte. Kommunen sørger for å etablere samarbeid som 
er i tråd med intensjonene i IS-155 (2012) 
 
Det har de siste år vært utstrakt og godt samarbeid mellom kommune og Politi når det gjel-
der ungdom. Samarbeidet med Barnevernvakta er godt og effektivt. Dette har gitt gode resul-
tater, og politiet ønsker å bruke denne systematikken også i gruppen 18-25 år. 
 
NAV   
Innenfor Navs egne satsingsområder har arbeid og psykisk helse et spesielt fokus.  
NAV-Kristiansand har en gjennomstrømning som tilsier at ca. 1500 brukere mellom 18 og 25 
år har tilknytning til NAV i løpet av et år. Ca 70 % av brukerne har utfordringer knyttet til rus- 
og psykiatriledelser, og har behov for spesialtilpasset oppfølging. Det er en utfordring å kart-
legge brukere med enklere oppfølgingsbehov, da de sjelden kommer til NAV med ferdige 
diagnoser.  
NAV er en sentral aktør for de aller fleste som har en psykisk lidelse eller et rusproblem. 
Kommunen må derfor sikre brukerne god koordinert hjelp hvor NAV inngår som en sentral 
samarbeidspart med brukeren. I planarbeidet har en fått innspill som viser at en må se nær-
mere på hvordan dette kan sikres bedre og hvordan brukere og pårørende kan oppleve mø-
tene med hjelpeapparatet som gode. Kommunens skriftlige formidling av informasjon, blant 
annet vedtak, må vurderes med tanke på at det skal være forståelig og klart.  
 
NAV har også en viktig rolle i det tidlige psykiske helsearbeidet, blant annet i samarbeid med 
fastlegen når det gjelder oppfølging av sykemeldte. Det er viktig å utløse riktig hjelp tidlig, fra 
det øvrige kommunale hjelpeapparatet. 
 
Fastlegen   
Fastlegen er den eneste offentlig aktør som brukeren selv velger, og det er ofte en langvarig 
relasjon mellom bruker og fastlege. Fastlegens arbeid er en bærebjelke i det samlede psy-
kiske helsearbeidet i kommunen. De aller fleste som har psykiske lidelser og trenger utred-
ning og behandling, kommer først til fastlegen. Forskning viser at et fåtall henvises til spesia-
listhelsetjenesten, og de fleste pasienter med lettere og moderate lidelser blir behandlet og 
fulgt opp av fastlegene. Fastlegene har også et medisinsk koordineringsansvar for de fleste 
pasienter med alvorlige psykiske lidelser. Fastlegene betjener et stort antall pasienter som 
ikke har kontakt med andre deler av helse- og sosialtjenesten.  
 
Fastlegen er ofte den første forelderen tar kontakt med når barnet viser somatiske eller psy-
kiske symptomer. Dette betinger et godt tverrfaglig samarbeid med andre instanser i kom-
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munen, blant annet ved helsestasjon, skolehelsetjeneste, Pedagogisk psykologisk tjeneste, 
og spesialisthelsetjenesten. De fleste fastleger deltar i ansvarsgrupper rundt sine pasienter. 
Flerfaglig samarbeid i primærhelsetjenesten krever at også fastlegen har en mer aktiv til-
nærming til deres pasienter, som enten står i fare for å utvikle psykiske lidelser eller som 
allerede har psykiske helseproblemer (Meld.St. 19 (2014-2015)). 
 
Ideelle og private organisasjoner 
En rekke ideelle og frivillige organisasjoner har tilbud innenfor lokalt psykisk helsearbeid og 
rusarbeid. Organisasjonene inntar ulike roller og oppgaver når det gjelder pasientforløp og 
målgrupper. Samhandling med de frivillige og ideelle organisasjonene stiller store krav til 
kommunens koordineringsfunksjon. Kommunen må ha god oversikt over aktørene og sørge 
for at de deltar i kommunal planlegging og evaluering av tilbudene. Brukerorganisasjoner 
bidrar som brukerrådgiver og interessepolitisk aktør i både rusfeltet og psykisk helsefeltet. 
Kommunen samarbeider også om å utvikle bruk av erfaringskonsulenter i den hensikt å 
fremme brukenes perspektiv. 
 
 
1.4 UTVIKLINGTREKK 
1.4.1 Samfunnsutvikling og psykisk helse 
Arbeidsløshet og sosiale forskjeller er en viktig årsak til psykiske plager. Slike faktorer har 
kommunen begrensede muligheter til å påvirke. Men samtidig er tiltak som kan utjevne ulik-
het i helse, viktig å prioritere. Se Speilmelding 2030, kap. 3.2 
 
Stortingsmelding 26 Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet varsler endringer i 
kommunenes tjenester med det formål å sikre mer helhetlige tjenester og bedre samordning 
av tjenestene. 
 

ü Styrking av kompetansen og lavterskel psykisk helsetilbud, herunder krav om psyko-
logkompetanse i de kommunale helse- og omsorgstjenestene. 

ü Styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten i forbindelse med økt satsing på 
det helsefremmende og forebyggende helsetilbudet til barn og unge. 

ü Opprettelse av primærmedisinske team. 
ü Tilrettelegge for oppsøkende behandlingteam . 
ü Styrking av koordinatorfunksjonen og bruk av individuell plan. 
ü Kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter også innen rus- og psykisk helse-

feltet. 
ü Kommunale Ø-hjelpsplasser skal også omfatte personer med rus- og psykiske lidel-

ser. 
ü Forsøk med overføring av DPS-oppgaver til enkelte større kommuner. 

 
Det finnes få pålitelige tall som kan beskrive forekomsten av psykiske sykdommer og plager 
og endringer over tid.  
Diagnostiseringen forandrer seg, flere tilstander som tidligere ble sett på som normale defi-
neres nå som psykisk sykdom.  
Noen tall fra folkehelseinstituttet 2014: 

- 30-50% vil bli rammet av en psykisk lidelse i løpet av livet. 
- Psykiske lidelser og ruslidelser opptrer ofte samtidig 
- Flest lette og moderate lidelser 
- 1-2 prosent får schizofreni eller annen psykoselidelse 

Når to psykiske lidelser oppstår samtidig, så kompliserer det behandlinger av hver enkelt 
lidelse. Dermed blir den totale sykdomsbyrden større enn summen av hver lidelse for seg. 



22  

 22 

Bruk av rusmidler er vanligere blant personer med ruslidelser enn ellers i befolkningen. 
Mange som rammes av psykisk lidelse kommer aldri i kontakt med helsetjenesten. 
Psykiske lidelser øker risikoen for fravær og uførhet. Over halvparten av de som blir uføre-
pensjonert før 40 års alder, fikk uførepensjon begrunnet i en psykisk lidelse. 
Den totale sykdomsbyrden av psykiske lidelser og ruslidelser har økt med 38 % fra 1990 til 
2010. Økt forekomst av psykiske lidelser begrunnes med befolkningsmessige endringer, 
blant annet økt andel eldre. 
 
 
1.4.2 Historisk utvikling av tjenester i Kristiansand kommune 
Kristiansand kommune har de siste femten år opparbeidet et omfattende tilbud til mennesker 
med psykiske lidelser:  
 
 
• En rekke bofellesskap med bemanning (dag/døgn).  
• Aktivitetssentrene er videreutviklet og gir et bredt tilbud. 
• Oppfølgingstjenesten er omlagt og gir nå et integrert tilbud, fra tidligere psykiatriske sy-

kepleiere og sosialarbeidere, i samme team. 
• Etablering av Familiens hus, og videreutvikling av familiesentrene. 
• Styrking av helsestasjon- og skolehelsetjenesten. 
• Etablert systematisk samarbeid mellom ABUP, barneverntjenesten og familiesentrene. 
• Ungdomstjenesten er opprettet ved at ungdomshelsetjenesten til unge er slått sammen 

med oppfølgingstjenestene til unge (Ungteam).   
• Lavterskeltilbudet rask psykisk helsehjelp med 4,5 stillinger er etablert i 2015 
• Psykologer er ansatt innen både voksentjenestene og tjenestene til barn og unge 
• FACT-teamet gir oppfølging og behandling til de mest alvorlig lidende brukerne, med 

personell fra både spesialisthelsetjenesten og kommunen 
• Tandem er etablert i 2015. Målgruppen er de brukerne med omfattende og sammensatte 

lidelser som en til nå ikke har lykkes med å gi et godt nok tilbud.  
• Et fast samarbeidsorgan mellom kommunen og spesialisthelsetjenesten løser vanskeli-

ge enkeltsaker. 
• Et tett og mangfoldig samarbeid med brukerorganisasjoner og andre frivillige organisa-

sjoner 
• Ungdomsavdeling i NAV (oppfølgingstjeneste rettet mot å forhindre drop-out) og NAV i 

skole 
 
 
1.4.3 Metode- og tiltaksutvikling i det individuelle arbeidet 
Det er særlig tre sentrale modeller for samordning av innsats rettet mot et helhetlig tjeneste-
tilbud på det psykiske helsefeltet. Dette er: 
1) Individuell plan-IP  
2) Ansvarsgrupper  
3) Samarbeidsmøter i regi av familiesentrene. Dette omtales under barn/unge.  
 
Individuell plan 
Alle som har behov for langvarige og koordiernte tjenester har lovfestet rett til å få utarbeidet 
en individuell plan. Dette er brukerens plan som skal bidra til helhetlig, kooridert og individu-
elt tilpasset tjenestetilbud.Individuell plan gir ikke tjenestemottakeren større rett til helse- 
og/eller sosialtjenester enn det som følger av vedtak som er gitt om tjenester. 

• Den del av kommunens helse- eller sosialtjeneste som tjenestemottaker henven-
der seg til/henvises til, har en selvstendig plikt til å sørge for at vedkommende får 
hjelp fra Virksomhet service og forvaltning om individuell plan som sin rettighets-
tjeneste fra kommunen.   
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• Virksomhet service og forvaltning henviser til tjenestested som skal sørge for at 
individuell plan utarbeides. 

• Tjenestestedet utpeker koordinator. 
• Koordinator utarbeider plan sammen med bruker. 

 
Ansvarsgruppe 
Ansvarsgruppe opprettes når brukeren har behov for flere tjenester. Det er helt sentralt at en 
person har ansvaret for koordinering av ansvarsgruppen. Koordinator skal følge brukeren i 
den tiden vedkommende har behov for ansvarsgruppen. Opprettelse av ansvarsgrupper skal 
formaliseres ved skriftlige samtykker fra bruker, erklæringer om opphevelse av taushetsplikt 
mellom gruppemedlemmene og en fremdriftsplan. Oppgave- og ansvarsfordeling mellom 
gruppemedlemmene må være avklart. 
 
Koordinator 
Koordinator har en nøkkelfunksjon både i arbeidet med ansvarsgruppe, individuell plan og i 
det tverrsektorielle arbeidet. Koordinering betraktes som en egen disiplin innenfor flere fagfelt 
og det er viktig at dette erkjennes som en egen kompetanse. Koordinator må inneha de fer-
dighetene som er nødvendig for å gjennomføre et samordnende arbeid, herunder relasjonel-
le ferdigheter. Systematisk koordinatoropplæring og styrking av ferdigheter og kompetanse 
som er viktig i dette arbeidet foreslås prioritert i planperioden. 
 
1.5 Generelle utfordringer på det psykiske helsefeltet  
 
Forebygging og folkehelse 
Helsefremmingsplanen for Kristiansand kommune beskriver forebygging og helsefremming i 
arbeidet med psykisk helse.  Planen skisserer blant annet at deler av rus- og psykiske plager 
kommer av livsstil, og dermed kan forebygges. Forebygging av psykiske plager er en inte-
grert del av det generelle folkehelsearbeidet og helsefremmende arbeidet.  
Rundskriv fra Helsedirektoratet – Nasjonale mål og prioriteringer på helse og omsorgsområ-
det i 2015 – fremhever samordnede tjenester, sosial støtte og nærmiljøutvikling for helse-
fremming av god psykisk helse. Folkehelsemeldingen sidestiller psykisk helse med fysisk 
helse i folkehelsearbeidet og presiserer satsing på psykisk helse- og rusforebyggende arbeid 
blant barn og unge. Forebygging av ensomhet, utvikling av sosial støtte og samarbeid med 
frivillig sektor understrekes (Meld.st 19 (2014-2015). Primærhelsemeldingen vektlegger også 
sterkt den store delen av kommunens samfunnsoppdrag som omfatter helsefremming. Mel-
dingen har forventninger til et mer proaktivt forebyggende arbeid (Meld.st 26 (2014-2015)). 
Kristiansand kommune har i Speilmelding 2030 identifisert en rekke områder for innsats som 
angår psykisk helsearbeid.    
 
Forebyggingens tre nivåer: 
 
 
Primærforebyggende arbeid omfatter tiltak som er innrettet for å virke på hele befolk-
ningen.  
 
Sekundærforebyggende arbeid retter seg mot grupper av personer som har økt forekomst/ 
risiko for utvikling av en sykdom eller et problem. Eks. kan være trivselstiltak overfor alle som 
er arbeidsledige fordi en vet at psykisk sykdom er hyppigere i denne gruppen. Med slike tiltak 
vet en at en retter innsatsen sikrere inn, og kan forvente større effekt dersom metoden er 
tilstrekkelig god. Folkehelsearbeidet i Kristiansand er i stor grad basert på slike metoder, og 
det er også mye god ideologi i dette fordi en da bevisst ønsker å utjevne forskjeller i sykelig-
het mellom grupper. 
 



24  

 24 

Tertiærforebyggende arbeid retter seg mot personer som allerede har utviklet en sykdom 
slik at de skal kunne leve best mulig med den lidelsen de har, og unngå forverring som redu-
serer livskvaliteten. Svært mange av helsetjenestens tiltak tilhører denne kategorien. 
Sekundærforebyggende og tertiærforebyggende tiltak vil ofte inkludere behandlingstiltak. 
Disse kan være individrettede eller grupperettede. Det gir store gevinster og til dels bedre 
resultater av å gjennonføre behandling i grupper, blant annet av lettere psykiske lidelser og 
enkelte ruslidelser. Vi vil satse systematisk på å utvikle slike tiltak, spesielt i de yngre alders-
gruppene.  
 

 
 
 

• Kommunen må sikre helsefremmende og forebyggende innsats på alle nivå, 
rettet mot psykisk helse 

 
• Kommunen må prioritere det helsefremmende arbeidet i tråd med samhand-

lingsreformen og nye nasjonale føringer på helsefeltet 

 
 
Tidlig hjelp til barn og unge   
Kommunen skal ha et virkningsfullt forebyggende arbeid rettet mot barn og unge. Psykiske 
lidelser skal fanges opp tidligst mulig, og effektive tiltak skal settes i verk.  Primærforebyg-
gende tiltak vil for enkelte barn ikke være tilstrekkelig til å forhindre problemutvikling eller 
beskytte mot psykiske problemer. Det er holdepunkter for at det er økende grad av spesielt 
depressive problemer i ungdomsgruppen. Effektive tiltak må utvikles og benyttes. Planpro-
sessen har vist at en må se nærmere på om tilbud som gir psykisk helsehjelp til ungdom  
under 18 år, er tilstrekkelige med hensyn til blant annet kompetanse og tilgjengelighet. 
 
Utstøting fra arbeidslivet 
Strategidokumentet for folkehelse setter fokus på hvordan dagens samfunn ser ut til bidra til 
å øke forekomsten av ”lettere psykiske lidelser”. Folkehelserapporten 2014 oppgir at 3 av 4 
med psykiske lidelser får det før fylte 25 år, og med tilbakevendende plager senere i livet. De 
står derfor i fare for å bli sykemeldt og uføre. En utstøting av arbeidslivet disponerer i seg 
selv for å utvikle psykiske plager. Dette er en utfordring for videre tiltaksutvikling som stiller 
krav til samarbeid på tvers av virksomheter og sektorer. 
 
Åpenhet og informasjon  
Kommunen må sørge for at befolkningen skal ha lett tilgang til nødvendig informasjon om 
hjelpetilbud og hvor en kan henvende seg med psykiske problemer. Hjelpetilbudet må være 
kjent for det samlede tjenesteapparatet i kommunene og i den aktuelle spesialisthelsetjenes-
ten. Et viktig mål med informasjonsspredningen er å bidra til økt åpenhet, mer kunnskap om 
psykisk helse og psykiske lidelser og å motvirke tabuer og fordommer. Dette kan bidra til å 
begrense forekomsten og belastningene ved psykiske problemer og lidelser. For den syke og 
deres nærmeste vil god informasjon være viktig for å mestre situasjonen. Planprosessen har 
avdekket at det er vanskelig å finne fram i systemet for både brukere og samarbeidspartnere. 
 
Tilgjengelighet og fleksibilitet i tjenestetilbudet 
Kommunale tjenesteytere bør kunne tilby ulike metoder til brukere som trenger systematisk 
samtalebehandling. Valg av metode er ikke alltid avgjørende for grad av hjelp. Relasjon står 
for en sentral del av resultatet. God ivaretakelse av pårørende er vesentlig, både av hensyn 
til pårørende og til bruker. Romslige åpningstider og korte ventetider er også av vesentlig 
betydning. God tjenestetilgjengelighet er avgjørende for rask oppfølging og behandling. Tje-
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nester som ikke holder tilfredsstillende kvalitet, ikke ytes i tide eller i tilstrekkelig omfang, kan 
bryte med kravet til faglig forsvarlighet. Oppsøkende virksomhet, kontakt gjennom pårøren-
de, selvhjelpstilbud, arbeidsgivere og andre, eller bruk av telefon, SMS eller elektroniske ka-
naler, gjør det enklere for brukere å benytte seg av tjenestene. 
 
Kvaliteten og kontinuiteten i hjelperelasjonen har betydning for resultatet av oppfølgingen. 
Kommunen har per i dag ikke oppfølgingstjenester for psykisk helse på ettermiddags- og 
kveldstid. I planprosessen er det kommet frem behov for å vurdere dette nærmere. Det er 
begrenset åpningstid på væresteder på ettermiddag eller helg. 
 
Mennesker med alvorlige psykiske lidelser 
Mennesker med alvorlige psykiske lidelser har opp til 20 år kortere forventet levetid enn res-
ten av befolkningen. De benytter også de generelle helsetjenestene, både fastlege og i spe-
sialisthelsetjenesten mindre enn resten av befolkningen. Tilfredsstillende behandling og opp-
følging for denne gruppen betyr også å legge til rette for å gi gode somatiske helsetjenester. 
 
Stigmatisering og utenforskap er et stort problem i denne gruppen, og vi må arbeide aktivt for 
å motvirke dette. I planprosessen er det identifisert mangler ved oppfølging til ungdom under 
18 år med alvorlige lidelser. Det er også slik at kommunen ikke har anledning til å bruke 
tvang. Brukere som trenger strenge rammer rundt sin tilværelse på grunn av tilleggsproble-
matikk som utagerende, destruktiv og kriminell adferd, er utfordrende å håndtere. Videreut-
vikling av samarbeidet med sykehuset er viktig på dette området. 
 
Sammenhengende tjenestetilbud på tvers av forvaltningsnivå 
Mennesker med alvorlige og sammensatte lidelser er de som har størst behov for at tjenes-
teapparatet i kommune og i sykehus henger godt sammen og er koordinert. Her er det frem-
deles utfordringer som må løses gjennom samarbeid og tjenesteutvikling på tvers av nivåe-
ne. I planprosessen har en særlig identifisert utfordringer med å gi god hjelp til brukere med 
voldsproblematikk og utfordrende atferd. En må også videreføre arbeidet med å redusere 
antall uønskede akuttinnleggelser.  
 
Psykisk helsearbeid tilpasset demografiutvikling  
Det er viktig at kommunen i planperioden tilpasser sine tjenester på alle nivå til demografi-
endringer og utvikling i sykdomsbildet. Økningen i antall eldre og økt forekomst av kognitiv 
svikt og demens, stiller krav til andre tilnærminger og oppmerksomhet også i psykisk helse-
arbeid. En erfarer også at flere eldre rusmiddelavhengige får behov for heldøgns omsorgstil-
bud. Dette stiller også andre krav til kompetanse og tilrettelegging av tjenester. 
 
 «Tjenestetomme» områder 
Underveis i planarbeidet har en funnet at tjenestetilbudet til ulike målgrupper innen psykisk 
helsearbeid varierer. Dette er ikke overraskende og heller ikke kritikkverdig i seg selv. Tje-
nesteapparatet skal være differensiert, men det skal være tilpasset målgruppenes behov og 
en skal yte helsehjelp i tråd med loven. En har avdekket at det på enkelte innsatsområder er 
forholdsvis få aktører til stede for den aktuelle brukergruppen, og en er usikker på hvordan 
samhandlingen og koordineringen er på disse områdene. Se illustrasjon under hvor en har 
forsøkt å fremstille noen av disse funnene. Felter merket gult og rødt er områder hvor tjenes-
tetilbudet ser ut til å trenge utvikling.  En ønsker å se nærmere på disse særskilt. Røde om-
råder har en fått opp bekymring for i rulleringsarbeidet. Det er imidlertid en grov forenkling å 
kalle dette «tjenestetomme» områder, for det er de ikke. Det er områder som anbefales un-
dersøkt nærmere for å vurdere eksisterende tilbud og utvikling av tjenestetilbud og samhand-
lingsstrukturer. 
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Alder KOMMUNALE TJENESTER Samhandling 

med spesialist 
 Lette 

Lidelser 
Moderate 
Lidelser 

Alvorlige  
lidelser 

 

>25 år Oppfølgings- 
team 
Rask psykisk 
Helsehjelp 
 
NAV 
Fastlege 

Oppfølgings- 
team 
Rask psykisk 
Helsehjelp 
 
NAV 
Fastlege 

Oppfølgings- 
team 
FACT 
Tandem 
Boligoppfølging 
NAV 
Fastlege 

DPS, 
Akuttpost 
psykiatrisk  
sengeavdeling 
FACT 
Tandem 

18-25 Ungdoms- 
tjenesten 
Rask psykisk 
Helsehjelp 
 
NAV 
Fastlege 

Ungdoms- 
tjenesten 
Rask psykisk 
Helsehjelp 
 
NAV 
Fastlege 

Ungdoms- 
tjenesten 
FACT/ Tandem 
 
 
NAV 
Fastlege 

DPS 
Akuttpost 
Post 2.1 

16-18 Ungdoms- 
tjenesten 
Skolehelse 
NAV 
Fastlege 

Ungdoms- 
tjenesten 
Skolehelse 
NAV 
Fastlege 

 
 
 
NAV 
Fastlege 

ABUP 

<16 Familie- 
Senter 
Skole 
Skolehelse 
NAV 
Fastlege 

Familie- 
Senter 
Skole 
Skolehelse 
NAV 
Fastlege 

 
 
 
 
NAV 
Fastlege 

ABUP 

 
Illustrasjon: «Tjenestetomme» områder. Samhandling med spesialisthelsetjenesten forutset-
tes i alle aldersgrupper når det gjelder alvorlige psykiske lidelser. Kommunen har få aktører 
inne når det gjelder å gi hjelp til de under 18 år med alvorlige psykiske lidelser. I noen tilfeller 
vil imidlertid barneverntjenesten være inne i bildet. 
 
Del 2   
2.0 Barn og unge  
Kapittelet beskriver målgruppe, brukermedvirkning, risikofaktorer og forekomst av psykiske 
lidelser hos barn og unge.  
Vi trekker fram de områdene som krever spesielt fokus i planperioden og angir mål og tiltak 
innen disse områdene.  
Tabell 2.2 gir en samlet oversikt over alle tilbudene kommunen har. Nærmere beskrivelse av 
tilbudene finnes i vedlegg 1.  
Vi beskriver i tillegg noen spesielle forebyggende og tverrfaglige tiltak  

 
2.1 Innledning 
«Krenkelser, overgrep, neglisjering i barneårene setter seg i kroppen og gir både so-
matiske og psykiske sykdommer senere i livet» (Professor Anna Louise Kirkengen 
m.fl.) 
ACE-studien (The Adverse Childhood Experiences study) har undersøkt 17 000 mennesker 
for negative barndomserfaringer som overgrep, vold, sykdom osv. Jo flere negative erfaring-
er, jo større er sjansen for fysisk og psykisk sykelighet. Denne forskningen gir oss en klar 
beskjed: Vi må gjøre alt som står i vår makt for å forebygge krenkelser og overgrep overfor 
barn og unge, vi må tidlig gripe tak der dette skjer, og vi må gi god behandling til dem som 
blir eller har vært utsatt for slike traumer.  
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Barn og unge kan også være pårørende til voksne med psykiske lidelser. Dette må alle in-
stanser på det psykiske helsefeltet ha et bevisst forhold til. 
 
Brukerperspektivet skal stå sentralt i alt psykisk helsearbeid. Barneloven og Barnevernloven 
slår fast at etter hvert som barnet utvikles og modnes skal foreldre og andre høre hva barnet 
har å si før det fattes avgjørelser som angår dem. Barn og unge må gis innflytelse i saker 
som har betydning for deres utvikling, trivsel og oppvekstsvilkår. Dette må gjelde både på 
individ-, tjeneste - og systemnivå. 
 
2.1.1  Forekomst 
Det er svært vanskelig å finne pålitelige tall over forekomst og utviklingstrekk av psykiske 
plager hos barn og unge.  
 
Mot slutten av 90-tallet registrerte man nasjonalt en endring i retning av at flere barn og unge 
utvikler psykososiale problemer.  
 
Tall fra Folkehelseinstituttet 2014 viser at: 

• Omkring 8 % av barn og unge har til enhver tid så alvorlige psykiske plager at det til-
fredsstiller en diagnose om psykisk lidelse (angst og depresjon, atferdsvansker og 
asosialitet, spiseproblemer, hyperkinetisk utviklingsforstyrrelser (ADD/ADHD), tilpas-
ningsforstyrrelser og rusavhengighet) 

• 15-20 % av barn og unge har til enhver tid nedsatt funksjon som følge av psykiske 
plager 

Ungdata-funnene fra l 8-10 klassetrinn i Kristiansand viser, blant mange områder, at: 
• Ungdom rapporter selvmordstanker. Likevel er selvmord i Kristiansand relativt sjel-

dent, i likhet med landsbasis.  
• Det er mindre bruk av tobakk og rusmidler, sammenliknet med tidligere 
• Det pågår mobbing i kommunen, men det er enkelttilfeller. 

 
Ungdataundersøkelsene og kartleggingen i FLIK kan tyde på økt forekomst av psykiske 
symptomer i ungdomsgruppen, noe som fører til redusert livskvalitet og funksjon. Det kan i 
neste omgang medføre at ungdommen faller ut av videregående opplæring og får problemer 
med å etablere et normalt voksenliv. Årsakene til økningen er ikke klare, men økt presta-
sjonspress og kroppspress har fått noe av skylden. Spesielt hos jenter arter dette seg som 
depressive symptomer, sosial tilbaketrekking, spiseforstyrrelser og noe selvskading. Hos 
gutter er aggresjon og utprøving av rusmidler mer vanlige symptomer. 
 
PP-tjenesten oppgir, med forbehold om at kategoriene er endret, at tendensen ser ut til å 
være stabil med hensyn til hva som er de største gruppene/ vanskene som blir tilmeldt PPT.   
Lærevansker opptrer ofte sammen med psykiske vansker. 
	
Risikofaktorer hos barn og unge 
Barn og unge med foreldre som har psykiske lidelser og/eller rusproblemer har økt risiko for 
å utvikle psykososiale problemer. Rusproblemer, psykiske lidelser og vanskelig livssituasjon 
hos mor påvirker barnet allerede under svangerskapet. Barn og unge som utsettes for om-
sorgssvikt, fysiske eller psykiske overgrep løper også stor risiko for å utvikle psykososiale 
problemer og somatisk sykdom senere i livet.  Barn og unge med fysisk sykdom og nedsatt 
funksjonsevne er spesielt utsatt for å utvikle psykiske problemer.  
 
Barn og unge som opplever fattigdom i familien over lengre tid, er ekstra utsatt for sosial 
eksklusjon. Enslige forsørgere, forsørgere som har svak tilknytning til arbeidslivet og familier 
med innvandrerbakgrunn fra ikke- vestlige land er mer utsatt for psykiske vansker enn andre.  
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Ungdom som står i fare for eller har begynt å ruse seg befinner seg i høy risiko for å utvikle 
psykiske problemer. Mange i denne målgruppen har også psykiske problemer, angst- og 
urotilstander som ligger til grunn for rusbruken. Rusforebyggende arbeid og psykisk helsear-
beid må være integrert med hverandre.  
 
Fra 18 år er det en overgang fra tiltakene rettet mot barn/ unge til tiltak for voksne. Disse 
overgangene er kritiske og må vies spesiell oppmerksomhet. 
  
2.2 Oversikt over samlet tjenestetilbud til barn og unge 
Helsestasjonstjenester  Ordinære helsestasjonstjenester 

Jordmortjeneste  
Helsestasjon for Ungdom 
Forsterket Helsestasjon 
Gyldengården helsesenter (Første-
gangsundersøkelse for asylsøkere) 

Skolehelsetjenesten I grunnskole og videregående skole 
Familiesenter 3 familiesentre som del av tre Familiens 

hus 
Barnefysioterapi I helsestasjon, skolehelsetjeneste, bar-

nehager. 
Oppvekstetaten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pedagogisk psykologisk Tjeneste 
(PPT):  
Barnehage- og Grunnskoleavdeling 
Kongsgård skolesenter(KSS) 
Mottaksskolen 
Mobilt team m/oppsøkende virksomhet 
Alternative undervisningstilbud: 
Dyreparken 
Pedagogisk Yrkesfaglige Kurs (PYK) 
Pedagogisk støtteenhet for barnehager 
Kongsgård barnehagesenter 

Virksomhet service og forvaltning- Boligtjenes-
ten  

Bolig- og tjenestetildeling 
Støttekontakt  
Aktiv fritid 
Hjelp for barnets skyld 

Bistand og oppfølging  Psykisk helsearbeider 
Konsulenter for funksjonshemmede 
barn 
Oppfølgingstjenester, fra helseenhete-
ne  
Hjemmesykepleie 
Hjemmehjelp 
Transporttjeneste 
Botilbud Eventyrveien 40  

Fritidstilbud  Aktiv fritid 
Støttekontaktordning 
Kultur- og fritids aktiviteter 
Personlige assistenter 
Aktiviteter arrangert av Mental Helse  
Aktiviteter ved Kafé Påfyll 

Barneverntjenesten Barnevernet har spesielt ansvar for å 
avdekke omsorgssvikt og atferdspro-
blemer så tidlig som mulig og skal 
medvirke til at barns interesser ivaretas 
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også av andre offentlige organer.  
Øvrige helse- og sosialtjenester  NAV 

Feltsykepleien 
Fengselshelsetjenesten 

Andre tiltak IKT: App-er og nettløsninger 
Ungdomstjenesten 16-25 Oppfølging i forhold til rus, psykisk- og 

fysisk helse, arbeid, sosiale problemer 
NAV- ungdomsavdelingen  

 
Jobbskole 
Nav i skole 
Ung inn 

 
 
Tab. Gruppetiltak til barn og unge   
Type tiltak Målgruppe 
”Vanlig men vondt”  Ungdomsskoleelever som har opplevd samlivsbrudd 
Bevegelsesgruppe: Fys. aktivitet og avspenning Personer med psykiske lidelser, alle aldre 
Morild- gruppe  Barn/unge av psykisk syke foreldre 
«Livets tre» Ungdom på KSS 
Sorggruppe  Barn som har hatt tapsopplevelser 
Jentegrupper Risikoutsatt ungdom. Rus, utagering, psykisk lidelser  
Vennegrupper – med fysisk trening  Barn i 4. klasse 
«Link til livet» Videregående skole 
Følelse- vennskap – familie Barneskoleelever 
Selvfølelse/trivsel Barneskoleelever 
Grupper for mødre med innvandrerbakgrunn Fokus på samspill og foreldrerolle  
SMIL-gruppe Barne- og ungdomsskole. Barn som pårørende 

 
 
Beskrivelse av hvert tjenestetilbud finnes i vedlegg 1 
 
2.2.1  Forebyggende innsatser rettet mot barn og unges helse 
Når det gjelder psykisk helse i folkehelsearbeidet er følgende områder viktige når det 
gjelder barn og unge:  
 
 

 
• Oppvekstvilkår som fremmer psykisk helse 
• Bedre psykososialt læringsmiljø 
• Forebygging av mobbing 
• Frivillighet, kultur og fritid 
• Foreldre og familie 
• Vold og seksuelle overgrep i nære relasjoner 

 

                                                                                       Kilde: Meld.St. 19 (2014-2015) 
 
Det foregår et omfattende helsefremmende og forebyggende arbeid overfor barn og unge i 
Kristiansand i regi av alle kommunale sektorer, idrettslag, andre frivillige lag og organisasjo-
ner, velforeninger, menigheter og flere. Dette arbeidet bidrar på mange ulike måter til å fore-
bygge psykiske plager.  
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Psykisk helse i barnehagen 
Barnehagene jobber målrettet med å skape forståelse og interesse i fagfeltet psykisk helse. 
Det er utarbeidet hefter med forslag til leker, rollespill og aktiviteter som kan tematisere aktu-
elle problemstillinger. Barnehagene i Kristiansand har allerede en god kompetanse på barns 
psykiske helse/barn som pårørende av psykisk syke foreldre og kan derfor videreutvikle og 
videreformidle kunnskapen på en svært god måte. 
 

FLiK  
Det pågående kommuneomfattende prosjektet FLiK (forskningsbasert læringsmiljøutvikling i 
Kristiansand), med basis hos Oppvekstsektoren, har målstning om å skape et læringsmiljø 
som inkluderer flest mulige barn innenfor de ordinære rammene, både i barnehage og skole. 
Tiltak blir satt inn på bakgrunn av en grundig analyse av faktorer i barnets læringsmiljø, som 
fremmer eller hemmer god læring og utvikling: 
 

• Forbedre alle barns sosiale og faglige ferdigheter 
• Redusere omfanget av segregerende tiltak overfor barn som trenger ekstra oppføl-

ging 
• Skape læringsfellesskaper som gir opplevd tilhøringhet, trygghet og trivsel – redusere 

mobbing. 

Samtlige ansatte i skoler og kommunale og private barnehager deltar i FLiK-prosjektet, som 
blant annet har en forskergruppe ledet av professor Lars Qvorstrup. For fyldig omtale av 
FLIK se Kristiansand kommune nettside. 
 

Skoleprogrammene Psykisk helse i skolen 
Alle landets skoler skal få tilbud om undervisningsprogrammer i psykisk helse. Målet er å gi 
elevene kunnskap om hvordan de kan ivareta egen psykisk helse, hvordan de kan støtte 
hverandre og hvor de kan få hjelp. Lærere kurses i psykisk helse og hvordan de kan forholde 
seg til elever som sliter. 
”Alle har en psykisk helse” er et program som skal implementeres i alle landets ungdomssko-
ler via Rådet for psykisk helse. Helsesøster på skolene skal delta i noe av undervisningen. 
Programmet initieres nå i Vest- Agder via Fylkesmannen.  På ungdomsskole/videregående 
nivå har man utviklet valgfaget STEP, undervisnings-programmet Venn 1 og VIP (veiledning 
og informasjon om psykiske lidelser) ”Hva er det med Monica?” er lærerkurset som er utvik-
let. 
 

Kriminalitetsforebyggende arbeid 
Problemer relatert til psykisk helse kan både utgjøre et resultat av en rus og kriminalitetsad-
ferd og utgjøre en årsak til økt sårbarhet knyttet til rekruttering til rus og kriminalitet. På flere 
måter vil også effektene av ulik tidlig innsats overlappe hverandre og ha virkning på både 
psykisk helse, rus og kriminalitet. Kommunens kriminalitetsforebyggende koordinator sam-
ordner innsatsen i tråd med føringer fra Politiet. Arbeidet er rettet mot alle aldre og innsatsen 
skjer på flere forebyggingsnivåer. Sentralt i arbeidet er samarbeid med frivillige organisasjo-
ner, næringslivet, og sivilsamfunnet for øvrig i tillegg til en rekke kommunale og statlige eta-
ter.  
 
Ungdomstjenesten har etablert et 3-årig prosjekt for ungdom 18-25 år som begår lovbrudd. 
Prosjektet bygger på de erfaringer og metoder som kriminalitetsforebyggende team har utvik-
let i samarbeid med Politiet. 
 
2.2.2 Koordinert hjelp til barn og unge 
Barn og unge med psykiske vansker eller lidelser har ofte behov for bistand fra flere ulike 
instanser på tvers av virksomheter, profesjoner og forvaltningsnivå. Det er tjenestenes an-
svar å sørge for at det totale tilbudet er samordnet. Dette må skje gjennom en koordinering 
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som finner sted på ulike nivå samtidig. På tjeneste- og systemnivå må både helsefremmen-
de, forebyggende og behandlingsrettede tiltak henge sammen. På individnivå må man an-
vende kunnskap og metoder som sikrer koordinering og samordning mellom brukere, pårø-
rende og tjenesteapparat. På et individuelt nivå handler koordinering om å gi barn/unge og 
deres familier et sammenhengende og helhetlig tjenestetilbud som er tilpasset den enkeltes 
situasjon.  
 
Familiens hus, med helse- og sosialfaglig kompetanse og psykologkompetanse, jobber mål-
rettet for å være et koordinerende tiltak i samhandling mellom barnevern, helse, PPT, skole 
og barnehage. Familiens hus ansees å være det viktigste  koordinerende tiltaket når det 
gjelder forebyggende helsetiltak for barn. I kommende planperiode må det vurderes ytterlige-
re styrking av helsestjenesten til barn og unge med blant annet psykologressurser. 
 
God koordinering er avhengig av oversikt og informasjon om hvilke tjenester som er tilgjeng-
elig for de ulike målgruppene.  
 
Koordinerende strukturer 
  

Avklaringsmøtet ved Familien hus 
Avklaringsmøtet er en sektorovergripende samarbeidsordning som skal bidra til at utsatte 
barn og unge med behov for spesiell oppfølging, får hjelp så tidlig som mulig. Målgruppen er 
primært enkeltbarn fra 0-16 år og/eller grupper av barn som samarbeidspartnerne er bekym-
ret for. 

• Det etableres en egen koordinatorfunksjon med kontaktpersoner i Familiesenteret på 
hvert av de tre «Familiens hus». Kontaktpersonene skal ha avsatt 2 timer 2 dager i 
uken på fastsatte tidspunkt, og være tilgjengelig for ad-hoc veiledning av ansatte i 
barnehage og skole.  

• Kontaktperson på Familiesentrene og avklaringsmøtene er lett tilgjengelige lavters-
keltilbud til barnehager og skoler for tverrfaglige drøftinger.  

• Avklaringsmøtet finner sted på det enkelte familiesenter på fastsatte tidspunkt en halv 
dag hver uke. Avklaringsmøtene ledes av en av kontaktpersonen ved det aktuelle 
familiesentret. I tillegg til Familiesenteret møter barneverntjenesten, PPT, Abup og 
helsestasjon med en fast representant.  

 
Kriminalitetsforebyggende team  

Kommunen har et kriminalitetsforebyggende team som er organisert under barneverntjenes-
ten. Teamet kontakter og følger opp ungdommer som har begått kriminalitet, eller som er i 
fare for dette. Teamet følger opp enkeltindivider gjennom blant annet ungdomskontrakter og 
kjernegrupper. Teamet jobber også opp mot ungdomsmiljøer i risikosonen.  
 

Ungdomstjenesten, 16-25 år 
Tjenesten er etablert for å skape mer helhetlig og sammenhengende hjelp overfor ungdom. 
Kompetansen er tverrfaglig, og det jobbes med klar målsetting om venstreforskyvning, fore-
bygging og tidlig innsats i forhold til både alder og hendelsesforløp. 
Ungdomstjenesten er innrettet for å være en betydelig samarbeidspart for andre aktører, i 
den hensikt å skape samarbeid for mer sømløse tjenester. 
Det er klare forventninger til forpliktende samarbeid med Oppvekstsektoren. 
 
2.3  UTFORDRINGSOMRÅDER I PLANPERIODEN 
Mobbing og utstøting i barnehage og skole 
Det er god kunnskap om at barn som blir utsatt for mobbing og utstøting, ofte ender opp med 
psykiske problemer og blir stående utenfor samfunnet som unge voksne og voksne. Kunn-
skapsbasert forebyggende innsats er helt nødvendig for å komme dette problemet til livs.  
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Depresjon i forbindelse med svangerskap og fødsel 
Fordi depresjon hos mor er såpass alvorlig for barnets tilknytning og helse, tar vi dette opp i 
dette kapittelet. Kartleggingssystemet for depresjon i svangerskapet-EPDS- er et etablert 
tiltak, som har vært til praktisk nytte i kartleggingen. Så mange som en av åtte mødre opple-
ver varierende grader av depresjon i svangerskapet. Dette må avdekkes så tidlig som mulig, 
og riktig behandling må settes inn. Validerte kartleggingsverktøy skal brukes 
 
Lettere, moderate og alvorlige psykiske lidelser hos ungdom  
Ungdommene bruker fastlegen i liten grad. Sykdommens karakter fører også til manglende 
evne til å oppsøke hjelp. Ansvaret for det kommunale helsetilbudet til barn og ungdom befin-
ner seg i ulike sektorer og følger alder. Etter 16 år ligger tiltakene i helse- og sosialsektoren. 
Tilbudet om rask psykisk helsehjelp gjelder fra 18 års alder. Gruppebehandling har vist seg å 
være effektiv og god behandling av lettere psykiske lidelser. De fleste ungdommer er kompe-
tente nettbrukere, og det er tilgjengelig mange programmer og app-er tilgjengelig som er la-
get for å hjelpe brukere med psykiske symptomer. Det er viktig at kommunalt ansatte er kjent 
med hva som finnes, slik at de kan gi råd til de ungdommene som ønsker å benytte seg av 
slike tilbud.  
 
Ungdom med psykiske og sosiale problemer har ofte vansker med å etablere og bevare go-
de boforhold. Boligsosial oppfølging og bistand i forbindelse med boligbehov er derfor et vik-
tig fokus i samhandlingen mellom tjenester. 
 
Det er en utfordring at enkelte unge under 18 år blir innlagt i psykisk helsevern for voksne. 
Dette er et tema i samarbeidet med spesialisthelsetjenesten. 
  
Barn i lavinntektsfamilier 
Lav sosioøkonomisk status er en selvstendig risikofaktor for både somatisk og psykiske pla-
ger. Barn i familier med lav inntekt er mer utsatt for denne risikoen. Innvandrere og enslige 
forsørgere med minoritetsbakgrunn utgjør en stor andel av gruppen. Tiltak overfor denne 
gruppen må gjøres på nasjonalt nivå, men kommunen må også forsøke å sette inn tiltak for å 
forebygge sykdom hos barna. Kristiansand kommune har etablert et tverrsektorielt prosjekt-
organisert arbeid rettet mot lavinntektsfamilier, «Nye mønstre- trygg oppvekst» 
 
Familievold og foreldres rusmiddelbruk 
Barn som er vokst opp med vold og overgrep, har stor sjanse for å utvikle både psykiske og 
somatiske lidelser senere i livet. Rusmisbruk hos foreldre er en spesiell risikofaktor. Det kan 
være vanskelig å avdekke det som skjer i hjemmet.  
Tiltak må sees sammen med Handlingsplan om vold i nær relasjoner, som blir laget  
høsten 2015. 
 
2.4 Samlet oversikt utfordringer og tiltak for barn og unge 
Innsatsområder barn og 
unge 2015-2019 

Hovedutfordring Forslag til tiltak 

Helsefremmende og fore-
byggende innsats 

Mobbing og utstøting i bar-
nehage og skole. 
 

Prosjekt mot mobbing «Hele 
barnet-hele løpet» gjennom-
føres 
Kompetanseutvikling på psy-
kisk helse. 
Videreføre kunnskapsbaser-
te programmer og metoder i 
barnehage og skole. 
Utvikle det kriminalitetsfore-
byggende arbeid. 

Avdekke depresjon i Depresjon i forbindelse med Videreføre metodisk depre-
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svangerskapsoppfølging 
og etter fødsel 

svangerskap og fødsel, som 
skader barnet. 
 
 

sjonstesting før og etter fød-
sel. 

Barn i lavinntektsfamilier 
 

Fange opp og registrere lav-
inntektsfamilier 
Utvikle virkningsfulle tiltak. 

Gjennomføre prosjekt «Nye 
mønstre - trygg oppvekst». 
Vurdere behovet for hand-
lingsplan på området. 

Forebygge familievold og 
foreldres rusmisbruk 
 

Utvikle tiltak som fanger opp 
og registrerer vold og rus i 
barnefamilier, så tidlig som 
mulig.  

Tiltak via Handlingsplan mot 
vold i nære relasjoner (høst 
2015). 

Tilgjengelig og adekvat 
psykisk helsehjelp til unge 

Øking av psykiske sympto-
mer i ungdomsgruppen 
Økning i lettere og moderate 
psykiske lidelser hos unge.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utydelige «adresser» til barn 
og unges psykiske helse-
hjelp på kommunalt nivå 

Vurdere rask psykisk helse-
hjelp under 18 år. 
Vurdere å styrke tilbudet for 
å utvikle KID-/ KIB-/DU. 
Gjennomføre relevant kom-
petanseheving. 
Systematisere gruppebasert 
behandling i ungdomsskole 
og videregående skole. 
NAV legger til rette: praksis-
plasser, utdanning, jobb-
klubber, AMO- kurs, avkla-
ringstiltak, 
jobbmestrende oppfølging. 
 
Identifisere ulike ansvarsom-
råder og utvikle tiltak som vil 
tydeliggjøre tjenestetilbudet 
til barn og unge. 
 
 

Tverrfaglig samhandling 
overfor ungdom 

Unge som faller utenfor ut-
danning og arbeidsliv. 
 

Videreutvikle samarbeid på 
tjeneste- og systemnivå på 
tvers av sektorer, private 
organisasjoner og mellom 
forvaltningsnivå.  
Utvikle samarbeid og tiltak 
som sikrer sårbare over-
ganger: Ungdomsskole, vi-
deregående skole og etter 
avsluttet videregående skole. 
Utvikle samhandlings-
mønstre på tvers av alders-
grenser.  
NAV samarbeider på tvers 
av sektorer og forvaltnings-
nivåer. 

Gode boforhold for ung-
dom 

Unge som ikke har tilfreds-
stillende bosituasjon.  

Tiltak vurderes i boligsosial 
handlingsplan. 

Ungdomshelse Ungdom med langvarige 
fysiske lidelser som får psy-
kiske problemer. 

Vurdere kompetansebehov i 
tjenestene og tiltak for mål-
gruppen. 



34  

 34 

Koordinert hjelp til barn og 
unge 

Tjenester på individ- og sy-
stemnivå som ikke samar-
beider tilstrekkelig. 

Videreutvikle avklaringsmø-
tet ved familiesentrene, kri-
minalitetsforebyggende team 
og ungdomstjenesten som 
koordinerende strukturer. 
Utvikle koordinatorkompe-
tanse, IP og ansvarsgruppe. 
 

 
Del 3   
3.0 Voksne  
 
Første del av kapittelet handler om spesifikke utfordringer vi ser i planperioden og forslag til 
mål og tiltak. Så følger en skjematisk oversikt over det totale tjenestetilbudet, samt oversikt 
over antall brukere fordelt på tjenester innenfor hovedsatsingsområdene.  
 
I vedlegg 2 finnes en nærmere beskrivelse av hvert tjenestetilbud  
 
3.1 Innledning 
Oversikter fra Folkehelseinstituttet dokumenterer at om lag 8-10 % av den voksne befolkning 
i Norge har betydelige helseplager. Dette stiller krav til et sammensatt og koordinert hjelpe-
system. Arbeidet med voksne vil hovedsakelig dreie seg om å forebygge invalidiserende 
sykdomsutvikling, i samarbeid med bruker. 
Vi må ha tjenester som blant annet kan forebygge sykemelding og fravær fra arbeid og sko-
le, yte innsats til et økende antall eldre med psykiske plager, flyktninger med traumer, kom-
binasjon rus og psykiske plager og vansker med å etablere seg i bolig. 
Nasjonale veiledere gir oss retning for å jobbe målrettet med disse utfordringene. 
 
3.1.1 Forekomst 
De mest sentrale utviklingstrekkene når det gjelder befolkningens helsetilstand er beskrevet i 
kap. 1.4.1. Det er særlig økningen i den eldste delen av befolkningen som vil kreve endret 
oppmerksomhet når det gjelder tiltaksutvikling i perioden. Eldres psykiske helse omtales der-
for særskilt i planen. Det vises også til Speilmelding 2030, kap. 3.2 og 3.5.  
 
3.2 Oversikt samlet tjenestetilbud 
Kjerneområder psykisk helse  Tjeneste 
Virksomhet service og forvaltning 
- Boligtjenesten 

Vurderer, tildeler, koordinerer behov for ulike tjenes-
ter og boligtildeling 
Fysioterapitjenester 
Ergoterapitjenester 
Vurderinger 

Medisinsk koordinering Fastlegen 
Bistand og oppfølging i bolig Oppfølgingsteam for rus og psykisk helse 

Hjemmesykepleie 
Hjemmehjelp 
Transporttjeneste 
Gruppevirksomhet: (se tabell under)   

Boligtilbud Tilrettelagte omsorgsboliger med stasjonærbeman-
ning  
Ordinære kommunale utleieboliger 
Serviceleiligheter 

Aktivitetssentre 
  

Aktivitetssentrene skal være et lavterskeltilbud for 
brukere som sliter rus og psykiske plager. 
Utvikle og tilby meningsfulle og tilpassede aktiviteter 
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i samarbeid med brukerne. Stimulere til sosialt fel-
lesskap/nettverk  

• Kafé påfyll 
• Kontaktsenteret 
• Energiverket aktivitetshus 
• Hønsehuset 
• Huset  
• Solvang aktivitetssenter 

Fritidstilbud Aktiv Fritid – inkludering i ordinære organisasjoner  
Støttekontaktordning 
Kultur- fritids aktiviteter 
Personlige assistenter 

Frivillige organisasjoner som yter fritidstil-
bud i samarbeid med kommunen  

ROM - Råd og muligheter  
Mental helse 
LPP 
Aktivitetssentret for nervøse  

Arbeid 
• Arbeidsforberedende tiltak 
• GOD START 
• Kjøkkenservice industrier  

Tilbyr ulike arbeidsforberedende tiltak 
• Hospitering i bedrift 
• Utdanning 
• Arbeidstrening 
• Lønnet arbeid 
• Utviklingskurs/mestringskurs  
• Arbeid med bistand 
• Oppfølging i bedrift 
• Arbeidstrening i skjermet enhet (APS) 
• Varige tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) 

Legevakten 
 

Døgnkontinuerlig akutt helse/lege/beredskap til be-
folkningen i Kristiansand kommune samt de som har 
midlertidig opphold i kommunen.  

Gyldengården helsesenter Helseundersøkelser for asylsøkere, familiegjenfor-
ente og flyktninger som bosettes i Kristiansand 
 

Tilgrensende tjenester 
 

 

NAV 
 

Økonomisk bistand råd og veiledning 
Sikre minimumsinntekt. 
Bostøtte 
Direkte trekk i trygd 
Gjeldsrådgivning 
Bistand til å skaffe bolig 
Utdanning/Jobb 

Ungdomstjeneste 16-25 Oppfølging i forhold til Rus, psykisk helse, arbeid, 
sosial mistilpasning 

Rusteam Rusfaglig bistand  
 

Feltsykepleien Lavterskeltilbud  
Oppsøkende helsetjeneste til utsatte grupper 

Rask psykisk helse-RPH Tilgjengelig uten timeavtale, over 18 år.  
Milde til moderate tilstander 
 

Fengselshelsetjenesten Psykiske helsearbeidere, lege, fysioterapeut som 
følger opp og yter tjenester til innsatte i fengsel 

Andre tiltak IKT-løsninger 
Utdanning: Kongsgård skolesenter Tilpasset opplæring 
 
Gruppetiltak: Målgruppe 
Fysisk aktivitet 

• Bevegelsesgrupper med aktivi-
Mennesker med psykiske 
lidelser  
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tet/avspenning 
• Svømmegruppe med fysioterapeut i 

varmtvannsbasseng 
• Turgrupper 

Kurs i depresjonsmestring Deprimerte utenfor suici-
dalfare 

Orkidé: Kvinnegruppe/sosialt nettverk  Kvinner med psykiske 
lidelser i alle aldre 

Helt Macho: Sosialt samvær og aktiviteter Menn med psykiske lidel-
ser alle aldre 

Familieveiledningsgruppe  
Gruppetiltak med ulike temaer:  
Økonomi 
Ernæring 

Mennesker med psykiske 
lidelser alle aldre 

Andungen – samtalegrupper  Voksne barn av psykisk 
syke 

 
Beskrivelse av hvert tjenestetilbud finnes i vedlegg 2 
 

3.2.1 Helsefremmende og forebyggende innsats 
Kommunens folkehelsearbeid retter seg mot hele befolkningen og har også tiltak som vil bi-
dra til å forebygge psykiske lidelser. Tiltak som er kunnskapsbasert bør prioriteres i folkehel-
searbeidet. I folkehelsearbeidet rettet mot psykisk helse vil følgende områder være viktige 
 
 

• Arbeid og psykisk helse 
• Forebygge ensomhet 
• Bekjempe fordommer og stigmatisering 
• Mer vekt på psykisk helse og forebygging i helse- og omsorgstjenesten 
• Bedre oversikt over befolkningens psykiske helse 
 

                                                                                               Kilde: Meld. St. 19 (2014-2015) 
 
I det helsefremmende og forebyggende arbeidet blir det også viktig å ha oppmerksomhet 
rettet mot den voksende andelen eldre i befolkningen. Det må arbeides bredt og tverrsektori-
elt med tiltaksutvikling slik at en legger til rette og planlegger for et aldrende samfunn hvor 
befolkningen skal ha en god psykisk helse. Motvirkning av ensomhet og isolasjon er sentralt. 
  

3.2.2 Koordinert hjelp til voksne 
Praksis viser at brukere har vanskeligheter med å finne de kommunale tjenester de har be-
hov for. Dette gjelder både om de har god eller dårlig tid. Det er også avdekket at fastleger 
og andre kommunale tjenesteytere og spesialisthelsetjenesten ikke har oversikt over kom-
munens tilbud og ikke synes de finner dette på en enkel måte. Det jobbes bra i de enkelte 
tjenester, men det er fremdeles manglende kjennskap til hva den enkelte tjeneste kan bidra 
med i en prosess overfor en bruker. Det er åpenbart at det må gjøres mer for å få koordinert 
innsats og kunnskap om tjenestene. 
 
Det vises til kap 1.4.3 hvor ansvarsgruppe, individuell plan og koordinering er omtalt som de 
sentrale virkemidlene i det individuelle arbeidet. Dette foreslås prioritert i perioden. På sy-
stemnivå vil handlingsplan og overordnede styringsdokumenter være retningsgivende. 
 
Koordinering mellom forvaltningsnivå er fortsatt utfordrende. Det gjelder blant annet å sikre 
overgangen mellom inn- og utskriving, hindre unødvendige innleggelser og se til at mennes-
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ker med samtidig rus- og psykisk lidelse får nødvendig og rett hjelp. Også samhandling mel-
lom sykehus og kommune når det gjelder tilbudet til ungdom har forbedringsområder.  
 
I kvalitetsarbeidet må det sikres at kommunens tjenesteytere systematisk innhenter samtyk-
ke fra brukere til at en uten hinder av taushetsplikten kan samhandle med de instanser som 
er hensiktsmessige for brukeren og målsettingen med hjelpen. 
 

3.3 Utfordringsområder i planperioden 
 
3.3.1 Arbeid og aktivitet 
Psykiske problemer er en av de hyppigste årsakene til at mennesker står utenfor utdanning 
og arbeidsliv. I perioden fra 2000 til 2011 økte sykefraværet på grunn av lettere psykiske 
lidelser med 145 % (Folkehelseinstituttet, 2014) Sykefraværsoppfølgingen fra NAV og fastle-
ge er avgjørende når det gjelder å komme tidlig inn med riktig hjelp. 
 
Av brukere i aldersgruppa 18-25 år med spesialtilpasset oppfølgingsbehov anslår NAV at ca. 
70 % har utfordringer knyttet til rus og psykiske lidelser. Dette utgjør til enhver tid om lag 300 
personer i Kristiansand kommune. Koordinert innsats mellom de kommunale tjenestene er 
derfor viktig. 
 
Mange mennesker med psykiske lidelser har vært ute av arbeidslivet over en lengre periode 
og har mistet troen på sin egen mestring og arbeidsevne. Det er behov for å utvikle samar-
beidet med NAV og aktører i Kristiansand kommune som arbeider med særskilt tilretteleg-
ging for å få et variert og helhetlig tilbud til målgruppen. 
 
3.3.2 Eldre med psykiske lidelser 
Psykisk helse hos eldre har nok vært et forsømt område. Bakgrunnsdokumentet for helse-
fremmingsplanen har psykisk helse hos eldre som en av sine prioriterte diagnosegrupper. 
Flere kunnskapsområder må involveres, herunder aldring, geriatri, psykiatri, nevropsykologi, 
nevrologi og farmakologi. Det blir viktig med komprtanse om samspillet mellom disse kunn-
skapsområdene. Tverrfaglig tilnærming vil omfatte behov for medisinsk oppfølging på en 
annen måte enn for den yngre del av befolkningen. Eldre har gjerne flere sykdomstilstander 
samtidig. 
 
Eldre med psykiske vansker skal som hovedprinsipp behandles i sitt nærmiljø. Dette blant 
annet ut fra at eldre har større risiko for å reagere med forvirring (delir) ved plutselig miljøskif-
te. Videre er det faglig konsensus om at det er de lokalbaserte miljøterapeutiske tiltakene 
som oftest har effekt hos denne pasientgruppa. Medikamenter spiller en mindre betydning. 

Følgende forutsetninger bør være til stede for å bidra til å skape et godt lokalt psykisk helse-
arbeid for eldre: 

 
• At kommunen i større grad innlemmer eldre med psykiske lidelser i sitt psy-

kiske helsearbeid 
• At ansatte i kommunehelsetjenesten styrker sin kompetanse innen aldring og 

psykisk helse, slik at de blir bedre i stand til å observere og rapportere tegn 
på psykiske lidelser til fastlege og samarbeidspartnere i alderspsykiatrien ved 
de psykiatriske klinikkene 

• At fastleger, kommunale demensteam og kommunal psykiatritjeneste samar-
beider om utredning, behandling og oppfølging 

• At kommunen etterspør råd og veiledning fra alderspsykiatrisk spesialisthel-
setjeneste  
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• At det etableres faglige fora/nettverk mellom kommuner og helseforetak innen 
alderspsykiatri og geriatri 

• At et fremtidsrettet psykisk helsetilbud til eldre dimensjoneres og utvikles i 
samarbeid mellom kommune og sykehus 

 
 
3.3.3 Oppfølging og helsehjelp til flyktninger 
Alle asylsøkere, overføringsflyktninger, familiegjenforente og flyktninger som bosettes i Kris-
tiansand blir kalt inn til førstegangsundersøkelse og kartlegging. Alle barn blir undersøkt av 
lege. Det er imidlertid viktig å sikre oppfølging i etterkant av kartlegging, særlig med tanke på 
å ivareta mennesker med alle former for traumer. Det er behov for kompetanseoppbygging 
blant annet når det gjelder traumeforståelse og krigsopplevelse hos brukere. I et langvarig 
perspektiv har opplevelser og erfaringer i mottakslandet ofte større innvirkning på den psy-
kiske helsen enn opplevelser før og under migrasjonen (Nasjonal strategi om innvandreres 
helse, 2013-2017). Helse- og oppfølgingstilbudet må tilpasses og dimensjoneres etter beho-
vene. Det er avgjørende å sikre et kooordinert samarbeid på tvers av sektorer og opp mot 
sykehuset. Psykisk helse henger sammen med et godt integreringsarbeid. Innvandrerbefolk-
ningens tilknytning til skole og arbeidsliv er av stor betydning for integrering, inntektssikring 
og helse. Tilpasset språkopplæring er essensielt også med tanke på at brukerne kan gjøre 
seg nytte av tjenester innenfor psykisk helsefeltet. 
 
3.3.4 Differensierte og tilpassede boliger med kompetent personale 
I kommunens boligsosiale strategi er rehabilitering en sentral målsetting som skal sikre 
vanskeligstilte en bosituasjon som tilstreber normalisering og etablering i egen bolig og i eget 
nærmiljø. Mennesker med psykiske lidelser og/eller rusrelaterte problemer er blant de som er 
mest utsatt for bostedsløshet. En usikker bosituasjon/bostedsløshet er en faktor som vil virke 
radikalt inn på den psykiske helsen. Boligbehov omfattes av Boligsosial handlingsplan og 
sees også i sammenheng med Rusmiddelpolitisk handlingsplan. 
 
Det krever godt planlagte og individuelt tilrettelagte bolig- og tjenestetilbud til de ulike mål-
gruppene. Dette løses kun gjennom god tverrsektoriell samhandling og godt samarbeid med 
sykehuset. 
 
I planprosessen er det meldt bekymring rundt boligsituasjonene for følgende grupper: 
 

ü Kvinner i forskjellige aldre som er bostedløse, eller bor under kummerlige forhold. 
ü Mennesker med utfordrende atferd og voldsbroblematikk som krever  tilrettelagte bo-

tilbud.   
ü Behov for differensiert boligsosial oppfølging til flere målgrupper som har utfordringer 

med å etablere og bevare et godt boforhold. Unge mellom 18-25 år er nevnt særskilt. 
 
 
Behov for kompetanse og kvalitetsutvikling 
Kommunen må jobbe videre med kompetanse og kvalitet i boligoppfølgingen. Etter at kom-
munen har etablert flere bofellesskap med bemanning, er tiden nå moden for å spisse kom-
petansen i de forskjellige bofelleskapene til mer målrettet innsats, med klar rehabiliterings-
ideologi. 
 
3.3.5 Brukere med samtidig rus- og psykiske lidelser 
For mennesker med alvorlige psykiske lidelser, som har omfattende behov for sammensatte 
tjenester har en reell integrering og inkludering i lokalsamfunn alltid vært utfordrende. Erfa-
ring viser imidlertid at der en de siste årene har lykkes med dette, har det gitt brukerne bedre 
funksjonsnivå og livskvalitet. 
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I dag har omtrent halvparten av dem som legges inn på psykiatriske akuttavdelinger ruspro-
blemer i større eller mindre grad. Det er derfor behov for samordning, integrert behandling og 
kompetanseheving innen dette området. Gode tiltak overfor denne brukergruppen har vist 
seg å være tverrfaglige behandlingsteam, ambulant behandling, fleksibilitet, tilgjengelighet og 
kontinuitet i tjenestetilbudene. Ved kriser/vanskelige perioder er det viktig at innsatsen kan 
intensiveres umiddelbart. Det bør vurderes hvilken effekt tjenestetilbud på ettermiddagstid vil 
ha for denne målgruppen. 
 
3.3.6 Tilpassede tjenester på tvers av forvaltningsnivå 
Som speilmelding 2030 peker på, er en fremtidsrettet utvikling av et sammenhengende tje-
nestetilbud på rus- og psykisk helsefeltet avhengig av samarbeid mellom kommune og syke-
hus. Både prioriteringsdiskusjoner og kunnskapsbasert utvikling av tjenester bør finne sted i 
fellesskap. Det er i kap 1.3 vist til områder for utviklingsarbeid, og arbeidet med felles sam-
handlingsmelding for psykisk helse- og rusfeltet. 
 
Tilpassede tjenester er særlig viktig når det gjelder: 
 

• Rask og tidlig hjelp til personer med lettere og moderate lidelser 
• Ambulante og poltiklinisk tiltaksutvikling 
• Integrerte tilbud til personer med samtidig rus- og psykisk lidelse 
• Oppsøkende, forebyggende psykisk helsearbeid 
• Akuttmedisinske tilbud/øyeblikkelig hjelp 
• Unge over 18 år som har debutert med en  alvorlig psykisk  lidelse 

 
 
3.3.7 Behov for styrket og tilpasset kompetanse  
Psykisk helsefeltet og rusfeltet stiller krav til flerfaglig tilnærming. Det vil være behov for an-
satte med et visst nivå av kompetanse, og andre med spesifikk kompetanse. Kristiansand 
kommune har en stor andel høyskoleutdannede og få medarbeidere uten formell utdanning 
innen psykisk helsearbeid. 
 
Helse- og omsorgstjenesteloven vektlegger profesjonsnøytralitet for de fleste helse- og om-
sorgsoppgavene. Tjenesteutøvere som arbeider med personer med psykiske lidelser eller 
rusmiddelavhengighet bør ha tilstrekkelig kompetanse til å forstå helheten i problematikken, 
men bare flerfaglige arbeidsfellesskap kan samlet rå over den dybdekunnskapen som er 
nødvendig. Behovet for å rekruttere fra flere ulike yrkesgrupper og profesjoner vil øke. 
 
Kommunen er svært viktig arena for kartlegging og oppfølging, og det stilles stadig større 
krav til utredning og diagnostisering i primærhelsetjenesten. Fastlegen vil ha en sentral rolle. 
Kommunen og spesialisthelsetjenesten må avklare tydeligere hvilke forventninger det skal 
være til utredning, diagnostisering og oppfølging på det enkelte nivå. 
 
Primærhelsemeldingen lanserer begrepet primærhelseteam som er flerfaglig sammensatt og 
som skal være et virkemiddel for økt tilgjengelighet og mer proaktive tjenester til befolk-
ningen (Meld.St. 26 (2014-2015)). Meldingen krever at kommunene ansetter psykologer, 
men dette skal ikke være et lovfestet krav som kommunal kjernekompetanse før 2020.  
 
3.3.8 Lokale data og styringsverktøy  
Det har i planarbeidet vært utfordrende å finne tallmateriale i de ulike fagsystemene kommu-
nen har som er av god nok kvalitet til å foreta nødvendige analyser om tjenesteutvikling osv. 
Dette er utfordrende både med tanke på planlegging og evaluering av tjenestetilbud. Det er 
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nødvendig med et utviklingsarbeid på dette området for å få tilstrekkelig datagrunnlag i daglig 
drift og utvikle gode styringsverktøy på psykisk helsefeltet. 
  
 
3.4 Samlet oversikt utfordringer og tiltak for voksne 
Innsatsområder voksne 
2015-2019 

Hovedutfordring Forslag til tiltak 

Helsefremmende og for-
byggende tiltak  
 

Forekomst av psykiske pro-
blemer og lidelser som hind-
rer livsutfoldelse, deltakelse i 
arbeidsliv, fritidsaktiviteter og 
nærmiljø   
 

Utvikle kartleggingssystema-
tikk vedrørende befolk-
ningens psykiske helse. 
Utvikle virkningsfulle tiltak 
innen folkehelsearbeidet 
med tanke på: 

• Arbeid og psykisk 
helse 

• Forebygge ensomhet 
• Bekjempe fordommer 

og stigmatisering 
• Mer vekt på psykisk 

helse og forebygging 
i helse- og omsorgs-
tjenesten 

Primærforebyggende tiltak 
rettet mot grupper med risiko 
for utvikling av problemer 

Arbeid og aktivitet Psykiske problemer er en av 
de hyppigste årsakene til at 
mennesker står utenfor ut-
danning og arbeidsliv. 
 
Mange mennesker med psy-
kiske lidelser har vært ute av 
arbeidslivet over en lengre 
periode og har mistet troen 
på egen mestring og ar-
beidsevne. 

NAV kvalifiserer brukere til 
arbeid og aktivitet via; 
Praksisplasser, utdanning, 
jobbklubber, AMO-kurs, av-
klaringstiltak og jobbmest-
rende oppfølging 
 
Utvikle arbeids- og aktivitets-
tilbud til unge med psykiske 
lidelser i samarbeid mellom 
Oppfølgingstjenesten og 
NAV. 
 
Videreutvikle et differensiert 
tilbud i aktivitetssentrene. 
 
Sikre kompetanse på psykisk 
helse i alle ledd i tjenesteap-
paratet. 
Videreutvikle samarbeidet 
mellom NAV og øvrig helse- 
og sosialtjeneste 
 

Tilpassede tjenester på 
tvers av forvaltningsnivå 

Endringer i tjenestetilbudet til 
sykehuset får konsekvenser 
for prioriteringer og tilbud på 
kommunalt nivå. 

Felles plan og meldingsar-
beid mellom kommuner og 
sykehuset, på rus- og psy-
kisk helsefeltet 
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Avklaring av ansvars- og 
oppgavefordeling i tråd med 
samhandlingsreformens in-
tensjoner 
 
Oppfølging og videreutvikling 
av avtaleverket 

Differensierte og tilpasse-
de boliger med kvalifisert 
og kompetent personale 
 
 

Ugunstige boforhold og 
mangelfull oppfølging. 
Uklare kompetansekrav. 

Differensiere bolig- og opp-
følgingstilbud, tiltak følger av 
Boligsosial handlingsplan. 
Målrettet og differensiert og 
kompetanseutvikling. 
 

Tilpasset hjelp til mennes-
ker med ROP-lidelse 

Målgruppen har ikke tilstrek-
kelig tilpasset og koordinert 
tjenestetilbud. 

Kompetanseutvikling. 
Tverrfaglig koordinert hjelp 
ved ambulant oppfølging, 
fleksibilitet og kontinuitet. 
Oppfølgingssystematikk i 
eksisterende tjenester, i 
samarbeid med sykehuset. 

Tilgjengelighet og infor-
masjon om tilbud på psy-
kisk helsefeltet 
 

Brukere finner ikke hjelpen. 
Samarbeidspartnere finner 
ikke hverandre. 

Utvikle informasjons- og mot-
takssystem som bedrer inn-
byggernes og samarbeidpar-
ters tilgjengelighet til psykisk 
helsefeltet 

Kompetanseutvikling Endringer i kompetansebe-
hov 
 

Videreutdanning i utdan-
ningsinstitusjoner, veiledning 
og kompetanseheving via 
praksis. 
Vurdere kommunens tjenes-
ter for eventuell innføring av 
primærhelseteam. 
Vurdere kompetansebehold-
ning med hensyn til økt be-
hov for flerfaglighet. 
Hospitering mellom sykehus 
og kommune. 

Eldrehelse  Demografiutvikling og end-
ring i sykdomsbildet.  

Kompetanse- og tjenesteut-
vikling tilpasset en aldrende 
befolkning. 
Økt grad av flerfaglighet i 
helse- og omsorgstjeneste-
ne. 

Oppfølging og helsehjelp 
til flyktninger 

Høy forekomst av traumer og 
psykososiale risikofaktorer. 

Systematisk kartlegging og 
koordinert oppfølging. 
Vurdere dimensjonering og 
innretning på tjenestetilbu-
det. 
Sikre adekvat kompetanse i 
tjenesteapparatet. 

Tilgjengelige og fleksible 
tjenester i løpet av døgnet 

Kommunen har ikke psykisk 
helsetjenester på kveld og 
natt og helg. 

Vurdere behov for psykisk 
helsetjenester på kveld og 
natt og helg - hvilken kompe-
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tanse og hvilken tjenestetype 
Akuttmedisinske tjenester Regjeringen foreslår at 

kommunal øyeblikkelig hjelp 
-KØH skal omfatte tilbud til 
rus- og psykisk helse fra 
2017. 
 
 

Vurdere organisatorisk og 
faglig tilrettelegging. 
Sikre behovene på rus- og 
psykisk helsefeltet når det 
gjelder utvikling av den 
akuttmedisinske tiltakskjeden 
i regionen. 

Tilpassede tjenester til 
voksne som debuterer 
med en alvorlig psykisk 
lidelse 

Mangler ved samarbeidsord-
ningen til målgruppen. 

Videreutvikle samarbeid og 
tjenestekjeder på tvers av 
forvaltningsnivå. 
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Del 4 
4.0 Oppsummering prioriterte innsatsområder, 2015-2019 

Innsatsområder  
2015-2019 

Målsetting Forslag til tiltak 
 

Videreutvikling av det 
psykiske helsefeltet 

 

• Styrke folkehelsearbeidet 
på psykisk helsefeltet 

• Sikre tidlig innsats i alder 
og problemutvikling 

• Sikre økonomiske rammer 

• Heve kunnskap på psykisk 
helsefeltet 

• Kriminalitetsforebyggende ar-
beid 

• Tiltak til risikogrupper 
• Planen danner grunnlag for 

innspill til handlingsprogram-
met 

• Tjenestene driftes faglig og 
ressursmessig forsvarlig 

 
Brukermedvirkning • Brukermedvirkning som 

samarbeidsform gjennom-
føres på system-, tjeneste- 
og individnivå 

 

• Brukerorganisasjonene deltar 
i fora der sentrale premisser 
for tjenesteutvikling legges 

• Brukerdialoger avholdes hvert 
år 

• Brukerundersøkelse gjen-
nomføres hvert andre år 

• Brukermedvirkning skjer 
gjennom arbeidsformer som 
ansvarsgruppe og individuell 
plan.  

• Innføre erfaringskonsulent 
• KOR for å måle effekt av hjelp 

Pårørendeperspektivet • Pårørendeperspektivet er 
like selvfølgelig som  
brukerperspektivet i psy-
kisk helsearbeid 

• Fokus på barn som pårø-
rende 

 
• Involverer pårørende aktivt i 

utvikling av tjenester 

 
• Ivareta barn som pårørende 

på tvers av forvaltningsnivå 
• Videreutvikle og systematise-

re system med barneansvar-
lig i tjenestene 

Informasjon • Informasjon til brukere, på-
rørende og tjenesteytere 
om tjenester og tilbud 

 
 
 

• Servicesenteret sikres oppda-
tert kunnskap om alle tjenes-
ter og prosjekter i det psykis-
ke helsearbeidet. 

• Utvikle og oppdatere hjem-
mesiden 

• Brukerinvolvering i informa-
sjonsarbeidet 

• Åpne folkemøter (Verdensda-
gen for psykisk helse)  
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Innsatsområder 

2015-2019 
Målsetting Forslag til tiltak 

Koordinert- og hel-
hetlig innsats 

• Informasjon om tjenes-
tetilbud 

 
 

• Samhandling 

• Sikre informasjon om tjenestetilbud 
på tvers av sektorer og tjenester. 
Lage konkrete og tidfestede sam-
handlingsmøter på systemnivå. 

• Tverrsektorielt og tverr-faglig sam-
arbeid forankres på ledernivå, og 
har utspring i vedtatte strategier. 

Tjenesteutvikling 
tilpasset demografi 
og utvikling i syk-
domsbildet 

• Tjenesteutvikling over-
for de enkelte målgrup-
per 

• Tilpassede tjenester til ungdom 
med psykiske plager 

• Tilpassede tjenester til økende an-
del eldre med psykiske plager 

Kunnskapsutvikling 
og kompetanse 

• Sikre rett kompetanse i 
forhold til prioriterte 
innsatsområder 

 
 
 
 
 
 
 

• Kompetanse i arbeid 
med IP, koordinator, 
Ansvarsgruppe 

 
 

• Vold og utfordrende at-
ferd 

 
• Arbeide i forhold til 

planer og veiledere 

• Økt kompetanse på: 
ü Psykisk helse hos minoritets-

språklige 
ü ROP 
ü Barn i risikosonen 

• Utvikle fagplaner i tjenesten med 
basis i kommunens verdidokument. 

• Videreutvikle faglig innhold i opp-
følgingsteamene. 

 
• Service og forvaltning ansvarlig for 

å videreutvikle IP, koordinatorfunk-
sjon og ansvarsgruppestruktur 

 
• Utvikle kunnskap og faglig standard 

i forhold til vold og utfordrende at-
ferd 

• Sikre bruk av handlingsplaner og 
nasjonale veiledere ut i tjenestene 

• Utvikle virkningsfulle rekrutterings-
tiltak 

Kvalitetsutvikling 
 
 

• Statistikk til bruk som 
grunnlagsdata for ut-
vikling av tjenester 

• Utvikle system for kunnskapsgrunn-
lag i oppfølgingstjenester  

  



 45

 45 

Innsatsområder 
2015-2019 

Målsetting Forslag til tiltak 
 

Samarbeid med 
spesialist-
helsetjenesten 

• Samarbeid ved kriser 
 
 
 
 
 

• Sikre overganger 
 
 

• Særskilte områder for 
utvikling 

 
 
 
 

• Strategi-, kompetanse- 
og tiltaksutvikling 

• Videreutvikling av kommunalt tje-
nestetilbud, som i samarbeid med 
spesialisthelsetjenestens akutteam, 
kan stabilisere og trygge situasjo-
ner, slik at man kan unngå innleg-
gelser. 

• Kvalitetssikre overgangene ved inn- 
og utskrivinger gjennom god og 
nøyaktig kommunikasjon. 

• Videreutvikle samarbeid og styrke 
behandlingstilbudet til ROP. 

• Styrke samhandling og koordinert 
hjelp til barn og unge som har psy-
kiske lidelser og/eller rusproblema-
tikk. 

• Videreutvikle samarbeidsmetoder 
og, om nødvendig, forsøke å endre 
sentrale rammebetingelser, og 
strekke seg etter nye og uprøvde 
tiltak. 

• Strategisk samarbeid på overordnet 
ledernivå når det gjelder utvikling 
av samordnede tjenester, herunder 
bidra aktivt til arbeidet med den be-
budede fellesplan mellom SSHF og 
Agderkommunene om arbeid for 
rus og psykisk helse mot 2030. 

• Pågående arbeid med spesialist-
helsetjenesten evalueres og vide-
reutvikles 

• Gjensidig kompetanseutvikling mel-
lom kommune og spesialisthelse-
tjenesten, eksempel gjennom kurs 
og hospitering. 
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Innsatsområder 
2015-2019 

Målsetting Forslag til tiltak 

Aktivitet/ fritid • Aktivitetstilbud for ungdom 
under 25 år 

• Avklare aktivitets tilbud for 
de forskjellige målgrupper 

• Aktivitet til barn og unge 
som lever i risikoutsatte  
hjem 

• Aktivitetstilbud til eldre 

• Samarbeid med frivillige 
organisasjoner 

 
• Tilgjengelig informasjon 

og oversikt på tilbud 

• Avklare prioriteringer sammen 
med Ungdomstjenesten 

• Evaluere ressursbruk i forhold til 
aktivitet 

• Legge til rette for flere aktiviteter 
på ordinære arenaer 

 
• Seniortilbud på Kontaktsenteret 

• Videreutvikle samarbeidet med 
brukerorganisasjon i tilknytning til 
Livornoprosjekt 

• Være aktive på synlige og sosial 
medier, gode kommunale nettsi-
der med mere. 

Arbeid • Yngre brukere med sam-
mensatt problematikk 

• Flere VTO-plasser i kom-
munen 

 
• Opprette APS-avdeling 

 
• Bedrifter forplikter seg til 

oppfølging 
• Utvikle samarbeid med 

NAV og aktører i Kristian-
sand kommune for å få 
variert tilbud 

• Utvikle fleksible og differensierte 
tiltak til gruppen 18-30 år 

• NAV øker antall VTO-plasser 
• NAV søkt om ekstra midler til IPS 

(samarbeid med DPS-Strømme) 
• Utvikle avdeling for direkte over-

gang til APS-utprøving 
• Satelittarbeidsplasser i tilknytning 

til GOD START 
• Må utredes i planperioden. 

Bolig • Bofelleskapene har ikke 
klar differensiering i for-
hold til målgruppe 

 
 
 
 
 

 
• Beboere med sammensat-

te problemer som har be-
hov for hjelp fra Spesia-
listhelsetjenesten 

• Bemanningsfaktor i bofel-
leskap, og faglig fokus 

 
• Bofellesskap for rusfrihet 
 
• Behov for differensiert bot-

ilbud for ungdom 
 
• Samarbeid med frivillige 

organisasjoner 
• Egnet botilbud til eldre og 

oppfølging til eldre med 
psykisk helseproblematikk 

• Differensiere boligtilbudene 
• Kompetanseutvikling 

• Samarbeidsavtale med Spesialist-
helsetjenesten i forhold til enkelt-
brukere 

 
• Se bemanning opp imot behovet 

for kompetanseheving, spesialt i 
forhold til ROP 

• Sikre gjennomgang i Boligsosial 
handlingsplan 

• Avklare oppfølgingsordning og 
økonomiske støtteordninger på vei 
inn i boligmarkedet. 

 
 
• Utrede alternative botiltak til rus 

og psykisk lidelse i sykehjem. 
Prosjekt 

 
 

• Videreføre samarbeid med frivilli-
ge organisasjoner 
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Forklaringer på forkortelser   
 
 
Forkortelse 
 

Forklaring  

APS  Arbeidspraksis i skjermet enhet 
 

ARA  Avdeling for rus- og avhengighets-
behandling 
 

DPS  Distriktspsykiatriske sentre  
DPS- Solvang 
DPS- Strømme 

FACT 
 

Functional Advercitive Community 
Treatment = Aktivt oppsøkende 
team 

IA- avtaler  Inkluderende arbeidsliv 
 

IPS Individuell jobbstøtte i NAV 
KPA  Klinikk for psykisk helse og avheng-

ighetsbehandling 
 

LPP Landsforeninger for pårørende in-
nen psykisk helse 

NAV  Ny Arbeids og velferdsetat 
 

PPT  Pedagogisk psykologisk tjenester 
 

ROP Samtidig rus- og psykisk lidelse 
ROM  Råd og muligheter 
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RVTS Regionalt senter for Vold- og  
Traumeterapi 

SSHF  Sørlandet sykehus, Helseforetak 
 

 
Vedlegg  
 

1. Detaljert beskrivelse av de enkelte tjenestene til barn og unge 
2. Detaljert beskrivende av de enkelte tjenestene til voksne 

 
 
VEDLEGG 1:  
BESKRIVELSE AV DE ENKELTE TJENESTENE TIL BARN OG UNGE 
Helse- og sosialsektoren 
Ungdomstjenesten 
Ungdomstjenesten består av: 

• Ungteam: er et tilbud til ungdom mellom 16 og 25 år. Det jobbes i et endringsper-
spektiv med mål om å tilby den unge voksne helhetlige og sammenhengende tjene-
ster som skal fremme mestring og livskvalitet. Teamet har spesiell kompetanse på 
psykisk helse, rus og sosiale problemer. Dette er en oppfølgingstjeneste. Teamet har 
også tilknyttet en stillingsressurs som jobber primært rettet mot elever som dropper ut 
av videregående skole. 

• Helsestasjon for ungdom: er et lavterskeltilbud som har åpent to ettermiddager per 
uke. Tjenesten retter seg mot ungdom opp til 24 år. Hovedfokus er seksuell helse, 
men man tar imot ungdom som har spørsmål om psykisk helse og hjelper dem videre 
til rett instans. 

• Skolehelsetjenesten i videregående: lavterskeltilbud til ungdom opp til 20 år. Tjene-
sten er fysisk tilstede på skolen og tar imot ungdom på drop in eller etter avtale. Tje-
nesten er godt integrert i skolen og deltar i det tverrfaglige arbeidet rundt enkeltelever 
der det er naturlig. I skolehelsetjenesten er fokus primærforebyggende og helse-
fremmende arbeid på områdene fysisk, psykisk og sosial helse. 

• Hasjavvenning: tar imot ungdom / unge voksne opp til 30 år som har utfordringer 
knyttet til cannabisbruk. Hasjavvenning samarbeider med andre instanser for å hjelpe 
den enkelte til rusfrihet og inn i arbeid og skole. 

 
Organisatorisk plassering: Virksomhet oppfølgingstjenester i helse- og sosialsektoren 
 
Gyldengården helsesenter  
Det jobber lege i 60 %, helsesekretær i 80 % og sykepleier i 70 %.   
Alle asylsøkere, overføringsflyktninger, familiegjenforente og flyktninger som bosettes i Kris-
tiansand blir kalt inn til førstegangsundersøkelse/ -kartlegging. Dette gjøres fortrinnsvis av 
sykepleier. Alle barn blir undersøkt av lege. Tjenesten har ingen oppfølgingsfunksjon. 
Skolehelsetjeneste på Mottaksskolen. 
Tjenesten her er en tilpasset skolehelsetjeneste. Alle elevene innkalles til førstegangssamta-
ler med kartlegging av barnas fysiske og psykiske helse. Mange blir fulgt opp av helsesøster, 
lærer eller henvist til spesialisthelsetjenesten. Helsesøster driver regelmessig jente og gutte-
grupper for elevene i ungdomsskolen med fokus på migrasjonsprosessen, psykisk helse, 
kjønn og roller i det norske samfunnet 
KSS – Kongsgård skolesenter 
I et samarbeid mellom Kongsgård skolesenter (KSS) og Gyldengården helsesenter er det en 
god arena for et lavterskeltilbud med tanke på forebygging av psykososiale problemer.  
 
Utfordringer i skolehelsetjenesten (Mottaksskole og KSS for ) 
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Barn og unge med minoritetsbakgrunn møter store utfordringer knyttet til språk, skole, å leve 
med to kulturer.  
Områder for omtanke og oppfølging: 
Barn og unge som selv har traumatiske opplevelser, og/eller har foreldre som har dette. Barn 
og unge som blir gjenforent med foreldre etter lang tids atskillelse 
Unge som står i fare for arrangerte ekteskap, tvangsekteskap, kjønnlemlestelse 
Mødre som har utfordringer i forhold til språk, barnefødsler, syke barn, lite nettverk, rollefor-
ventninger/forandringer. 
Voksne menn som sliter med identitet og rolleforventninger/forandringer. 
I tillegg til ordinært helsestasjonsarbeid, fokuseres det på nettverksarbeid ofte i samarbeid 
med andre, som en viktig psykisk forebyggende faktor. Det drives mor – barn gruppe som 
drives i samarbeid med flyktningtjenesten. Her styrkes nettverket, og dermed forebygges 
ensomhet og isolasjon. 
Det er en del i målgruppen som ikke fanges opp av de obligatoriske innkallingene til helse-
kontroller. Omtrent halvparten av de som har forsterket tilbud ved Kongsgård skolesenter / 
Basen har ikke blitt fanget opp tidligere. Det viser seg at flere av disse har vansker som følge 
av krig/tortur eller alvorlig psykisk lidelse som gjør integreringsprosessen vanskelig. Unngå-
elsesatferd er en del at det klassiske mønsteret knyttet til denne målgruppen.  En må derfor 
sikre tiltak som skal fange opp denne gruppen.   
Organisatorisk plassering: Virksomhet behandling og rehabilitering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konsulent for funksjonshemmede 
Tjenesten består av 3,1 årsverk 
Barn og unge med funksjonshemming. 140 familier blir fulgt opp 
Målgruppe: Familier med barn/unge/ voksne fra 0-23 år som har ulike funksjonshemminger 
og kronisk sykdom. Tjenesten har en koordinatorfunksjon i forhold til familiene. Barnergote-
rapi inngår i tjenesten, og samarbeider med barnefysioterapeutene i Oppvekstsektoren. 
Konsulentene bistår familier med privat avlasting, gir råd og veiledning, og følger opp den 
enkelte familie. CA 50 % av brukerne har atferds-/ psykiatriske utfordringer. Dette er 15 % 
økning de siste årene. Det er også en økning av familier med annen etnisk bakgrunn enn 
norsk. Disse utviklingstrekk stiller krav til ny kompetanse, rettet spesielt mot disse gruppene.  
 
Organisatorisk plassering: Virksomhet oppfølgingstjenester i helse- og sosialsektoren 
 
NAV Ungdomsavdelingen  
NAV ungdomsavdelingen har ansvaret for alle brukere mellom 18-25 med behov for oppføl-
ging i henhold til Folketrygdloven og Lov om sosiale tjenester i NAV. Dette utgjør i snitt 950 
brukere, med en gjennomstrømning som tilsier at ca. 1500 brukere har tilknytning til NAV i 
løpet av et år. NAV Ungdomsavdelingen har også ansvaret for å finne tiltak og aktivitet i 
henhold til tiltaksgarantien for brukere under 19 år som ikke står i skole eller arbeid. Det er 
for tiden 2 prosjekter finansiert av AV-Dir som jobber med denne gruppen gjennom NAV i 
skole og Jobbskolen, i tillegg til at Ungdomspakken blir brukt til stillinger knyttet til OT 	
Av brukere med behov for spesialtilpasset oppfølgingsbehov antas det at ca. 70 % av bru-
kerne har utfordringer knyttet til rus- og psykiatriledelser. Av brukere med lettere innsatsbe-
hov er det en utfordring i forhold til å kartlegge dette, da de sjelden kommer til NAV med fer-
dige diagnoser. Det er knyttet aktivitetskrav til de fleste av disse brukerne, og det er gjennom 
disse aktivitetene disse utfordringene materialiserer seg.  
 
 Jobbskolen: 
Jobbskolen er et samarbeidsprosjekt mellom NAV, AVDIR og Fylkeskommunen som jobber 
med oppfølging av brukere med sammensatte utfordringer, hvor skolegang i kombinasjon 
med arbeidstrening er en vesentlig del av oppfølgingen.  Utfordringsbildet er sammensatt, 
men har det til felles at mangelfull utdanning er en vesentlig del av utfordringen. Prosjektet 
drives av NAV ungdomsavdelingen. Det jobbes langs flere akser og målsetningen er å føre 
bruker tilbake til utdanning og/eller fast jobb. Prosjektet har egne midler ut 2015, og det job-
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bes med å få tiltaket over i drift fra 2016.  Jobbskolen ivaretar mellom 70 og 100 brukere per 
år.  
 
NAV Jobbhuset 
Hovedmål:  
Utprøving og avklaring av sosialhjelpsmottakere og Kvalifiseringsprogramdeltakere.  
Delmål: 
Aktivitetskrav til sosialhjelpsmottakere. Avklare om videre tiltak er aktuelt. 
Målgruppe: 

- Førstegang sosialhjelpssøkere 
- Brukere på situasjonsbestemt og spesielt tilpasset bistandsbehov 
- De som er i påvente av kvalifiseringsprogrammet 
- De som ikke nyttiggjør seg eksisterende tiltak/hospiteringsplasser 

Jobbhuset driver med gruppe- og individuell veiledning inn mot arbeid og aktivitet. I tillegg til 
Jobbhuset er det også kommunale avklaringstiltak på Bragdøya og Parkvesenet som blir 
koordinert. 
Organisatorisk plassering: NAV 
 
Oppvekstsektoren  
Oppvekstsektoren består, etter nyorganiseringen 2013, av Skoleenheter, Barnehageenheter, 
Støtteenheter og Virksomhet for barn og familie. Sektoren har en tydelig rolle i å forebygge 
psykososiale problemer. 
Både barnehagene, grunnskolene og skolefritidsordningene har, gjennom sitt bidrag, mulig-
heten til å styrke barn og ungdom sin selvfølelse, mestringsevne, opplevelse av å være ver-
difull, bety noe for andre, og påvirke egen situasjon. 
Skolens evne til å legge til rette skolehverdagen har stor betydning for elevenes fremtidige 
helse. Elever som føler at de har innvirkning på egen skolehverdag, og opplever støtte fra 
lærere og medelever, trives bedre på skolen, oppnår bedre resultater, og røyker og drikker 
mindre alkohol enn andre. Et godt forhold til medelever er den faktoren som har mest å si for 
elevenes generelle livskvalitet. 
Barn og unge trenger voksne rollemodeller preget av evne til omsorg, ha blikk for den enkel-
te og samtidig være en tydelig voksen, med klare holdninger, verdier og grenser. 
Motivasjon er grunnlag for all læring, både for barn og ungdom. For å oppnå dette må barn / 
ungdom oppleve å bli sett og hørt, ut i fra egne evner og forutsetninger. Det er avgjørende at 
hverdagen er preget av trygghet og trivsel.  
Oppvekstsektoren i Kristiansand arbeider kontinuerlig for å forebygge mobbing og trakasse-
ring.  Det er jobbet mye med forebyggende arbeid knyttet til psykisk helse. Ulike rapporter de 
siste årene viser at kommunen ikke har lykkes godt nok med å utvikle læringsmiljøer der alle 
barn er inkludert: 

• Mange barn får spesialpedagogisk hjelp/ spesialundervisning, og behovet øker jo eld-
re barna blir. For mye av denne tilretteleggingen skjer utenfor fellesskap med de 
andre barna.  

• De faglige resultatene på nasjonale prøver er ikke gode nok.  
• Revisjonsrapporten om mobbing viser for store forskjeller mellom skolene når det 

gjelder mobbing. Rapporten anbefaler en systematisk satsing på læringsmiljøet. 
• For mange elever fullfører ikke videregående skole.  

Kristiansand kommune gjør nå et systematisk pedagogisk arbeid i FLiK-prosjektet (Forsk-
ningsbasert Læringsmiljøutvikling i Kristiansand). Prosjektet startet i 2013 og varer ut 2016. 
2600 ansatte ved alle grunnskolene, de kommunale barnehagene og de aller fleste private 
barnehagene er med. 
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Det er knyttet en forskergruppe til prosjektet, hvor blant annet professor Lars Qvorstrup fra 
Universitetet i Ålborg leder forskningen. For utfyllende opplysninger henvises til prosjektplan, 
se nettsiden for Kristiansand kommune. 
 
Barnehagene og skolene i Kristiansand arbeider kontinuerlig for å forebygge mobbing og 
trakassering. I 1997 ble det utarbeidet en ”Kommunal handlingsplan for forebygging av mob-
bing, bedre miljø og trivsel”. Den enkelte barnehage og skole hadde denne planen som ut-
gangspunkt ved utarbeidelse av egne lokale ”mobbeplaner, på mange skoler kalt ”trivsels-
planer”. Disse planene omhandler både det forbyggende arbeidet, samt konkrete tiltak. 
Det er viktig å ta tak i mobbing allerede i barnehagen. Forskning viser en klar sammenheng 
mellom mobbing i barnehagen og drop-out i videregående skole, hvor elevene forteller klart 
og tydelig om mobbing som startet allerede i barnehagen utført både av ansatte og av andre 
barn, hvor mobbingen ikke ble tatt fatt i.  (Ingrid Lund, UIA) 
I forbindelse med undersøkelsen «den norske barnehagekvaliteten» kom det fram at 10-
20 % av barna i barnehagen opplevde å bli mobbet i barnehagen minst en gang pr. uke eller 
mer.(Midtsand, Monstad et al. 2004) Def.av mobbing: »Gjentatte negative handlinger over tid 
hvor det er ubalanse i maktforholdet» (Dan Olweus) 
 
Kunnskapsløftet har tilpasset opplæring som et overordnet prinsipp, at hver elev skal få opp-
læring og undervisning med utgangspunkt i sitt faglige ståsted, evner og talenter. Hvert barn 
har behov for å føle tilhørighet, trygghet og mestring for å yte sitt beste. 
Foreldre har det overordnede ansvar for barnet sitt i forhold til barnehage og skole. Dette 
gjøres best dersom foreldre opplever at barnet deres blir ivaretatt og får den stimulering og 
opplæring det har krav på. En forutsetning for å lykkes, er et nært samarbeid mellom foresat-
te og barnehage/ skole preget av åpenhet, respekt og gjensidig tillit. (jfr. formålsparagrafen i 
Lov om barnehager: ” Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- 
og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.”). Barnehagen/ sko-
len har også en sentral plass i nærmiljøet. Gjennom ulike aktiviteter og tiltak, kan dette være 
en kulturbygger og bidra til å skape et inkluderende miljø, preget av stolthet og fellesskapsfø-
lelse. Nytt formål i barnehageloven: §1 «Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med 
hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunn-
lag for allsidig utvikling.» - osv.…  
 
For Kristiansand kommune gjelder: 
• FLiK-prosjektet (Forskningsbasert Læringsmiljøutvikling i Kristiansand). Prosjektet startet i 

2013 og varer ut 2016. 
• Tilpasset læringsforløp i tråd med overordnede plandokumenter, Kunnskapsløftet og 

Rammeplan for barnehagen. 
• Førskolebarn, elever i grunnskolen og voksnes rett til særskilt tilrettelagt opplæring etter 

individuell behovsutredning. 
• Alternative opplæringstiltak på ungdomstrinnet. 
• Tverrfaglig ressursgruppe i forhold til opplæringstiltak for barn og ungdom med store at-

ferdsavvik i skolen. 
• Alternative skoleopplegg, samt veiledning og oppfølging av enkeltelever med behov for 

psykososial hjelp 6 – 16 år. 
• Gjennomgående pedagogisk-psykologisk tjeneste fra 0 år til voksen alder, som del av den 

fylkeskommunale oppfølgingstjenesten. 
• Særskilte opplæringstiltak for språklige minoriteter, barnehage og skole. 
• Egne kriseberedskapsplaner, skole og barnehage.  
 
PP-tjenesten  
Denne tjenesten er en del av Oppvekstsektoren, og består av en Førskoleavdeling/ småsko-
leavdeling og en Grunnskoleavdeling. Virksomheten har således et pedagogisk fundament, 
og er hjemlet i opplæringsloven.  
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Kristiansand PP-tjeneste deltok i en undersøkelse utført av SINTEF i 2002, som viste at en 
stor andel av brukerne ved PP-tjenesten har psykiske problemer, og mange av disse har 
alvorlige symptomer.  PP-tjenesten er den av de fire kommunale instanser (PPT, barnevern, 
helsestasjoner og skolehelsetjenesten) som henviser flest barn og unge til spesialisert helse-
vern. PP-tjenesten gjør viktig utredningsarbeid for ABUP og deltar i direkte oppfølging av 
tiltak. 
Lærevansker opptrer ofte sammen med psykiske vansker. Dette kan skyldes at det og ikke 
lykkes på en arena der det er obligatorisk å delta, og som hele vår kultur har en rekke for-
ventninger til, oppleves psykisk belastende for mange. Det kan også for mange elever være 
at psykiske belastninger som skyldes forhold på skolen eller hjemme oppleves som så belas-
tende at det får konsekvenser for evnen til å lære. De pedagogiske tiltak står på denne må-
ten ofte side om side med psykososiale tiltak.  
 
Kompetansebehov 
Tallmaterialet viser at PPT er involvert i mange av de direkte psykiske lidelsene som barn 
har, og i mange saker der barnets situasjon kan føre til psykiske vansker. PP-tjenesten har 
på grunn av disse forhold et sterkt behov for spisskompetanse på flere felt. Det gjelder særlig 
psykologkompetanse, gjerne psykologer med ”klinisk erfaring”, dvs erfaring fra arbeid med 
”sykdomspregede” barn og unge. Det er i dag en psykolog tilsatt i PPT i Kristiansand kom-
mune.  Det er fullt mulig å ansette flere i de hjemler man har for ”PP- rådgivere”, men det har 
vist seg veldig vanskelig å få søkere. Fagmiljøet ville nok ha tjent på at pedagoger og psyko-
loger kunne utfylle og støtte hverandre bedre i PPT.  
Ved å øke ressursene ved PP-tjenesten med psykologisk spisskompetanse kan en:  

• Øke den systemrettede og helhetlige innsatsen i førstelinjen for risikogrupper gjen-
nom de allerede godt etablerte samarbeidsarenaer i skole, barnehage og voksenopp-
læring  

• Gjennom økt tilgjengelighet være i stand til raskere å henvise til spesialisthelsetjenes-
ten  

• Synliggjøre og bidra med sin kompetanse og gjennomarbeidede strategi for kvalitets-
utvikling av hjelp til barn, unge og voksne som strever betydelig i møte med samfun-
nets krav.  

• Videreutvikle samarbeidet med ABUP samt oppfølging derfra.  
 
Samarbeid 
Når en ser hvilken nøkkelrolle PP- tjenesten har i mange saker med barn og unge, er det 
viktig at samarbeidet fungerer godt mellom PP- tjenesten og de øvrige aktørene i kommu-
nen, og i Spesialisthelsetjenesten. Den omlegging som for noen år siden førte til at PPT kun-
ne bruke mer av sin tid ute på skolene, var klart positiv. I forhold til ABUP, rapporteres ruti-
nene å være bra. 
PPT fremhever at ressursene er for knappe til at man klarer å prioritere å møte fast i team og 
grupper. Med tanke på den spissede kompetansen som denne tjenesten representerer, er 
det viktig at denne utnyttes deretter. Barnehage og skole ser behov for at ressursen i større 
grad nyttes i utadrettet virksomhet, i det forebyggende arbeidet med risikoutsatte barn og 
unge.   

 
Barnehageenheter 
Barnehagene er etter omorganiseringer i Oppvekstsektoren.  Kristiansand har en meget god 
barnehagedekning som er 94,25 % (2014 jfr. HP 2014-2017) Nesten alle 3-5 åringer(99 %) 
går i barnehage. 
Barnehagene i Kristiansand kommune spiller en sentral rolle, når det gjelder ”psykisk helse-
arbeid”. Det gjelder blant annet i et tverretatlig tilbud til førskolebarn. Det gjenspeiler seg bl.a. 
i gjeldende opptakskriterier.  
”Atferdsvansker og psykiske lidelser” inngår i begrepet ”Barn med funksjonshemning”, som 
har 1. prioritet.  
”Barnehageplass som virkemiddel i forebyggende barnevern” er 2. prioritet,  
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og som 3. prioritet kommer ”Familier med alvorlig sykdom”. 
Når først plassen er sikret, vil opplæringslovens § 5-7 kunne gi adgang til ”spesialpedagogisk 
hjelp”, etter vurdering av PPT. Barnehagene kan videre søke statstilskudd til barn med funk-
sjonshemning. Dersom det oppstår kriser i familier, kan kriseplasser opprettes. Dette skjer 
unntaksvis, og alltid i samarbeid med barnevernet/sosialkontor. Det er nytt faglig fokus i Bar-
nehagene i forbindelse med FLIK, som er et pedagogisk samhandlingsprosjekt mellom bar-
nehagene, skoler og Barne- og familietjenester. Barnehagene deltar i tverretatlig samarbeid. 
Det skjer stort sett bydelsvis. Samarbeidet fungerer i varierende grad. Barnehagene er opp-
tatt av at hele familien står i fokus, når det gjelder førskolebarn.  
 
Nyankomne flyktninger får tilbud om barnehageplass i Kongsgård barnehagesenter. 
En del flyktningbarn har opplevd store traumer, og det er derfor viktig at barnehageansatte 
får mer kunnskap om hvordan disse barna kan hjelpes på en best mulig måte. 
Barnehagene har jobbet målrettet med å øke kompetansen i psykisk helsefeltet i den hensikt 
å øke oppmerksomhet og bevissthet rundt de enkelte barn. Det er eget prosjekt mot mob-
bing. Barnehagene erkjenner at det er en gruppe pårørende som ikke blir tilstrekkelig hørt, 
og som de må skape sterkere dialog med. Det er fremdeles behov for å øke kompetansen. 
Det er i inneværende planperiode utarbeidet varslingsrutiner ved betalingsproblemer som  
hindrer at barn mister  barnehageplassen pga manglende betaling. 
Det pågår nå et forskningsprosjekt med fokus på mobbing i barnehagene. De foreløpige 

konklusjonene er at barnehagebarn vet når de mobber, og når de blir mobbet. Spesielt ACE-
forskninger har dokumentert senvirkningen av belastninger i tidlige barneår. Mobbing inngår i 
dette. 
Det er i barnehagealder at endringer må skje, for å forebygge varige plager. 
 
Pedagogisk støtteenhet  
Barnehageetaten, har gjennomgått en omorganisering hvor en har opprettet Pedagogisk 
støtteenhet for barnehager. Tiltaket er et lavterskeltiltak med kort ventetid. I tillegg har de en 
fagveileder innenfor feltet minoritetsspråklige barn, og en fagutvikler / spesialpedagog i 
Kongsgård barnehagesenter, som kan gi tilbud til barnehagene på ulike fagområder, også 
innenfor psykisk helse. 
 
Skoleenheter 
Skolen er det stedet hvor barn og unge har sin naturlige tilhørighet. Skolen må preges av en 
holdning og kultur som innebærer at alle elevene opplever at de hører til i fellesskapet og har 
gode muligheter for å mestre de oppgavene de skal gjøre. Tilhørighet og mestring gjennom 
god tilpasset opplæring vil være den viktigste universelle forebygging som skolen kan tilby 
denne gruppen. Gjennom å lykkes med dette vil skolen kunne være en svært viktig arena 
som fremmer elevenes psykiske helse uavhengig av deres eventuelle risikofaktorer. I tillegg 
til å være rammen for læring, er skolen også den arenaen som ser barn og unge kontinuerlig 
og kan fange opp tidlig bekymring omkring elever. Dette er sentralt i forbindelse med tidlig 
innsats rettet mot å forhindre utvikling av psykososiale problemer. Sosiallærer har en spesielt 
viktig funksjon. Forebygging og håndtering av drop-out problematikk må starte tidlig, og her 
har skolene en nøkkelfunksjon. Forebyggende tiltak som retter seg mot kriminalitet, rus, psy-
kisk helse og atferdsproblemer, må være et resultat av en tverrsektoriell tidlig innsats. Sam-
arbeidet med andre instanser må derfor fungere på en slik måte at skolen kan oppleve å få 
bistand inn i skolen, i stedet for at ressurser blir trukket ut av skolen i dette arbeidet. Det blir 
viktig å se på samarbeidsformer som støtter opp under en slik forståelse av skolen som det 
stedet hvor barn/unge har sin normalhverdag. En må selvsagt være oppmerksom på at man 
ikke setter inn tiltak eller organiserer den tverretatlige jobbingen inn i skolen slik at det fører 
til det motsatte av ønsket effekt: stigmatisering og omgjøring av skolen til en terapeutisk are-
na. 
I Kristiansand har vi foruten ordinære barneskoler, ungdomsskoler, kombinerte skoler og 
alternative skoler, en mottaksskole for fremmedspråklige elever 
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Fra høsten 2012 er det satt i gang et felles utviklingsprosjekt – FliK (forskningsbasert læ-
ringsmiljøutvikling i Kristiansand). Målet er å skape et læringsmiljø som inkluderer flest muli-
ge barn innenfor de ordinære rammene, både i barnehage og skole. Tiltak blir satt inn på 
bakgrunn av en grundig analyse av faktorer i barnets læringsmiljø, som fremmer eller hem-
mer god læring og utvikling. I dette arbeidet benyttes PA-modellen som verktøy for pedago-
gisk analyse. I videre satsing samarbeider oppvekstdirektøren med anerkjente forskere og 
forskermiljøer både i Danmark og Norge (Aalborg universitet, Senter for praksisrettet Utdan-
ningsforskning (SePU), UiA). 

Overgangen mellom skoleslagene  
Det er overføringsrutiner mellom rådgivere på ungdomsskolene og rådgivere på de videre-
gående skolene i faste møter mellom skoleslagene.  PPT og rådgivningstjenesten involveres 
tidlig for å avklare elevens interesser og anlegg og legge til rette opplæring i videregående 
skole.  
Alternative skoletilbud har samarbeidsrutiner for overgangen mellom skoleslagene for disse 
elevene og har hatt en stilling øremerket til dette arbeidet. Det vil være viktig at man får 
kunnskap om hvordan dette har fungert og hvorvidt tiltaket har vært virkningsfullt når det 
gjelder å hindre problemer knyttet til overgang mellom skoleslag.  
 
Informasjonsutveksling 
Fylkeskommunen arbeider systemrettet med inntaksrutiner og har satt i gang utdanning av 
rådgivere for å styrke kompetansen innen yrkes- og utdanningsveiledning. 
Fylkeskommunen viser til behov for overføring av informasjon om elever med problemer 
knyttet til læring, helse, rus. Det legges til grunn at individuelle helseplaner/ samarbeid med 
helsetjenesten er viktig både i grunnskolen og videregående. Det finnes i dag ingen formelle 
systemer for overføring av denne type informasjon mellom skoleslagene. PPT i kommune og 
fylke har en ordning når det gjelder overføring av opplysninger. Denne har ikke vært tilfreds-
stillende og det er nå enighet om faste møter. Ved overføring av konfidensielle opplysninger, 
må det innhentes samtykke av foreldre og eleven selv når eleven er fylt 15 år. 
  
Pedagogisk yrkesfaglig kurs 
Dette er et tiltak som representerer alternativ skolegang for teorisvake elever. 
Alle har rett til grunnskoletilbud. De ungdommer som av ulike grunner ikke har godt nok 
grunnlag fra grunnskolenivå har krav på et nytt tilbud.  Flere ungdommer har store problemer 
med å komme i gang med slik opplæring, eller dropper tidlig ut. Det har vist seg at et forbe-
redende år med fokus på identitetsbygging, arbeid med mestring, studieteknikk og struktur 
har vært avgjørende for at ungdommene senere lykkes med ordinær utdanning. KSS har en 
periode arrangert slike kurs i samarbeid med NAV. Kurset strekker seg over 1 år og er innret-
tet både mot praktisk arbeid og teori/fag.  Det er også psykolog som jobber inn i dette opp-
legget med fokus på blant annet identitet, mestring og struktur. Dette har delvis vært finan-
siert med midler fra NAV, bevilget for ett år av gangen. Resultatene for ungdommen etter 
gjennomført tilpasset opplæring er meget positive, ut fra de evalueringer som både NAV og 
KSS har utført.  Dette kurset er også svært godt egnet for en del av NAVs unge brukere 
 
 
Grunnskolens pedagogiske støttesystem-GPS 
Dette er et kommunalt ressurssenter for sosiale og emosjonelle vansker hos barn og unge i 
grunnskolealder. Skoletilbudene skal gi elevene en bedre tilrettelagt skoledag slik at de kan 
lære og utvikle seg på en positiv måte.  Skolen har lang erfaring i forhold til atferdsvansker, 
stor kunnskap og handlingskompetanse i forhold til ADHD-problematikk og selve innholdet i 
de ulike skoletilbudene er mangfoldig og fleksibelt.  
 
Skolefritidsordningen ( SFO ) 
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Skolefritidsordningen er en integrert del av skolens virksomhet, som kan bidra til å styrke 
barns fysiske, psykiske og sosiale ferdigheter. SFO er også en viktig aktør i det helsefrem-
mende og forebyggende arbeidet.  
 
Koordineringsgruppa for spesialpedagogikk, sosialpedagogikk og NOA (norsk som 2. frem-
medspråk ) 
Gruppa har som visjon å skape en inkluderende kultur i skolene i Kristiansand. Det jobbes 
med utviklingsarbeid knyttet til holdninger, pedagogisk kompetanse og relasjonskvaliteter. 
 
Organisatorisk plassering: Oppvekstsektoren 
 
Helsestasjonstjenester 
Organisering 
Kristiansand kommunes helsestasjoner er plassert på tre bydeler i Familiens hus. 
 
Funksjon i forhold til målgruppen 
Helsestasjonsarbeid består hovedsakelig av primærforebyggende tiltak ved: 
• Konsultasjoner på helsestasjonen individuelt og i gruppe 
• Hjemmebesøk til nyfødte 
• Ekstra oppfølging og eventuelt henvisning ved bekymring 
• Samtalegrupper for foreldre 
• Tverretatlig samarbeid 
 
Det er totalt ca. 28 helsesøster - årsverk knyttet til helsestasjonsarbeid og grunnskole. Ca. 
60 % av dette er helsestasjonsressurs som utgjør ca. 17 årsverk. Forskriftene for helsestas-
joner legger også vekt på arbeid med psykisk helse. Registreringer har vist at en stor prosent 
av konsultasjonene for småbarna på helsestasjonen dreier seg om psykososiale forhold.  
Helsesøster samtaler omkring større eller mindre problemer foreldre støter på i oppdragerrol-
len, og kan også få belyst forhold som kan avdekke omsorgssvikt. Rollene til helsesøstre, 
jordmødre, barnefysioterapeuter og helsestasjonslege er sentrale i samhandling med andre 
aktører. 
Det er tildelt midler til helsestasjonstjenester, med spesiell fokus på psykisk helsefeltet. 
 
Tidlig identifisering av risiko og problematferd 
Funn gjort i forbindelse med TOPP- prosjektet (Trivsel og oppvekst- barndom og ungdoms-
tid) ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt viser at ett av fem barn som viste problematferd ved 18 
måneders alder, utviklet symptomer på angst og depresjon da de var 8 år gamle. Man har 
identifisert risiko- og støttefaktorer/ beskyttelsesfaktorer.  
Klare risikofaktorer er knyttet til belastninger med: 
 bolig, arbeid og samliv, mangel på sosial støtte fra venner, naboer og at barnet har et sterkt 
og følelsesladet temperament.  
Beskyttelsesfaktorer er god sosial støtte fra nettverk, venner, naboer da barna var i 18 må-
neders alderen. Dette bidro til at psykiske vansker senere i livet ble forebygget, og den sosia-
le kompetansen hos barnet ble utviklet. 
Barn av psykisk syke foreldre kan være risikoutsatt i forhold til å utvikle psykososiale proble-
mer. Det er derfor svært viktig at barnehage og skole blir trukket inn i samarbeidet rundt for-
eldre, slik at man sikrer at barna blir ivaretatt og sett av andre voksne i disse situasjonene. 
De instansene som får kontakt med foreldrene må ta ansvar ved at det blir innhentet samtyk-
ke fra foreldrene til dette samarbeidet rundt barnet. Erfaringene viser at særlig barnehage er 
blitt utelatt fra denne sentrale helhetlige innsatsen. 
Det er en spesiell utfordring å komme i posisjon med hjelpetiltak overfor psykisk syke foreld-
re som har minoritetsspråklig bakgrunn. Dette skyldes i første rekke kulturelle forhold hvor 
den psykiske lidelsen er forbundet med skam/tabu. Gyldengården helsesenter med helse-
stasjon for asylsøkere, nyankomne flyktninger og familiegjenforente, har spisskompetanse 
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på feltet. Skolehelsetjenesten på Mottaksskolen ser også barn av psykisk syke foreldre, og 
kan initiere tiltak som kan bedre situasjonen for familien.  
Det er utfordrende å motivere til hjelp/ behandling for den voksne, samtidig som det kan 
være bekymring knyttet til at barna ikke går i barnehage og dermed er avskåret fra en sam-
menheng som ville trygget deres psykososiale utvikling i en situasjon der mor/far er psykisk 
syk.  
Hvis man skal rette spesiell oppmerksomhet og innsats mot de yngste barna i aldergruppen 
0-2 år som står i fare for å utvikle psykososiale problemer, må innsatsen spisses både gjen-
nom faglig skolering på metoder for tidlig identifisering av risiko og ved utvikling av metoder 
for tidlig intervensjon. 
 
Svangerskapsomsorg hos jordmor 
Dette er en tjeneste som er knyttet tett opp til helsestasjonstjenesten. Ca. 98 % av gravide 
mottar jordmortjenester. Jordmor har en unik mulighet til å fange opp gravide som strever i 
forhold til psykisk helse, og følge opp i svangerskapet og i den første tiden etter fødselen. 
Familiesentrene er en sentral medspiller, og kan bistå både i forhold til psykisk helse og når 
det gjelder parforholdet. Forskning viser at de som strever i parforholdet under graviditet, har 
større risiko for å utvikle depresjoner og oppleve samlivsbrudd i de første 2 årene etter fød-
selen. Jordmor har hovedansvar for foreldreforberedende kurs som tilbys alle  
1. gangs gravide. Nær 100 % av alle disse gjennomfører kurset.  Her er tema også « samliv 
og psykisk helse” etter fødsel. 
Handlingsprogrammet legger opp til øket jordmor ressurs fra 2016.       
 
Depresjonskartlegging 
Det ble gjort opptrapping i forhold til psykisk helse gjennom de statlige psykiatrimidlene199-
2008, og blant annet satset på metodisk testing av depresjonsrisiko hos mor etter fødsel, ved 
EPDS-skjema (dette er en depresjonsscreening ved svangerskap og barsel). Tilbud i etter-
kant har i hovedsak vært individuell tilpasset oppfølging på helsestasjonene. Man har også 
tilbudt Marte Meo – veiledning og satt i gang nettverksgrupper knyttet til nærmiljøet.  
Tiltaket og metoden vurderes å være virkningsfull i forhold til å avdekke depressive tilstan-
der, slik at man kan gi tilbud om forebyggende hjelp som er individuelt tilpasset. Mors psykis-
ke helsetilstand er avgjørende for barnets utvikling i denne tidlige fasen, og man vet at de-
presjonstilstander hos mor kan få spesielt store konsekvenser. 
 
Barnefysioterapi 
Dette inngår som en obligatorisk del av helsestasjons- skolehelsetjenesten. Det er totalt 8,8 
årsverk.  Fysioterapeuten kan bidra når det gjelder å fange opp tidlige signaler om utviklings-
avvik, veilede i bevegelsesutvikling, og ved å skape og drive tiltak for fysisk aktivitet, tiltak 
som kan fremme gode mellommenneskelige, sosiale og miljømessige forhold. Mellom 15 og 
20 prosent av barn og unge i Norge har regelmessige psykosomatiske plager som resultat av 
stressreaksjoner, engstelse og depresjon. Flere studier viser sammenhenger mellom moto-
riske problemer og sosiale og emosjonelle problemer. Konklusjoner fra forskning er at fysisk 
aktivitet i barne- og ungdomsårene vil kunne ha stor betydning for fysisk og psykisk helse 
både i oppveksten og senere i livet, og motvirke utviklingen av en rekke sykdomstilstander 
og plager. 
 
 
Gruppetiltak i fysioterapeutens regi 

• Ungdomsskoleelever: Avspenning/kroppsbevissthet for ungdom med psykososiale 
vansker 

• Barn med ADHD: Tilrettelagt fysisk aktivitet som bedrer motoriske ferdigheter og 
samspill/samarbeid 

• Barn som er stille/forknytte: Tilrettelagt aktivitet i trygge rammer til disse barna som 
ofte er lite aktive, usikre og har spenninger i muskler 
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• Motorisk usikre barn: Tilrettelagt fysisk aktivitet. Barna trenger trygge rammer, aktivi-
tet tilpasset deres nivå slik at de kan utfolde seg uten å måtte ”prestere” 

 
De nevnte tiltakene er først og fremst rettet mot psykososialt arbeid. Bedret motoriske ferdig-
heter er en gevinst en først og fremst ser når barna blir trygge og får bedret selvtillit og selv-
følelse. 
 
Organisatorisk plassering: Oppvekstsektoren 
 
Forsterket Helsestasjon  
Forsterket Helsestasjon er samlokalisert med ordinær helsestasjonen. 
 
Funksjon i forhold til målgruppa 
Tilbudet har som formål å gi et særskilt tilbud til gravide og småbarnsforeldre med rusrelater-
te problemer, som er hjemmehørende i Kristiansand og omegn. Det tilbys tettere oppfølging 
med tilbud om langt flere kontroller enn det som gis ved andre helsestasjoner. Hensikten er å 
forebygge rusmisbruk som kan skade barnet gjennom blant annet å styrke mors omsorgsev-
ne fra et tidlig stadium i graviditeten. Forsterket Helsestasjon møter jevnlig i et  samarbeids-
team på sykehuset hvor man planlegger oppholdet for mor og barn i forbindelse med fødsel 
og barseltid. Samarbeidet med sykehusets Kvinne- og barneklinikk er tett. 
 
Utviklingstendenser  
Ved Forsterket Helsestasjon ser man fremdeles flere bekymringsgraviditeter som ikke alltid 
viser seg å være primært relatert til rus, men stadig oftere ulike psykiske problemer/psykisk 
sykdom hos mor. Det er en voksende gruppe enslige tenåringsjenter, som selv kommer fra 
vanskelige hjemmeforhold, som gjerne har hatt kontakt med barneverntjenesten under egen 
oppvekst og som har få stabile voksenpersoner rundt seg. Dette er jenter som ofte har drop-
pet ut fra skolen, som har hatt ulike erfaringer med rus knyttet til opplevelser av ikke å mest-
re, har et lavt selvbilde, og manglende bekreftelse på egenverd. Det er ofte jenter som har et 
dårlig forhold til sine egne mødre. De trenger å bli sett og få bekreftelse gjennom stabile re-
lasjoner slik at deres omsorgsevne kan støttes og øves opp tidlig i svangerskapet. Dialogen 
med barneverntjenesten er avgjørende, men ofte vanskelig grunnet tidligere erfaringer fra 
egen opplevd omsorgssvikt. I tradisjonelt rusoppfølgingsarbeid er det utviklet gode oppføl-
gingsplaner. Det er ikke denne samme systematikken fra tradisjonell oppfølging i psykisk 
helse-feltet. Det kan utvikles. 
Mange av mødrene vil videre trenge tett, ofte daglig oppfølging i sin hjemmesituasjon etter 
fødsel. Dette stiller utfordringer til den samlede kommunale innsatsen hvor barneverntjenes-
ten og adekvate oppfølgingstjenester må yte felles innsats. Man har per i dag ikke mødre-
hjem i Kristiansand, men yter i stedet hjemmebaserte tjenester rettet mot individuelle behov. 
Dette krever god koordinering for å ivareta situasjonen til mor og barn og sikre en god om-
sorgssituasjon. Blå Kors har 3 leiligheter som tilbys enslige mødre med barn. Disse kan be-
nyttes til mødre som trenger en ekstra ramme rundt sin bosituasjon. Det boligsosiale arbeidet 
i kommunen har også oppmerksomhet rettet mot denne målgruppen som er sårbar i forhold 
til å bli vanskeligstilt på boligmarkedet. 
Forsterket Helsestasjon er den sentrale relasjonen som mor og barn har hatt gjennom gravi-
diteten og som kan følge samspill og utviklingen videre.  Tilbudet ved Forsterket Helsesta-
sjon gis per i dag frem til barnet er ca. 2 år. Det bør vurderes å utvide tilbudet slik at det kan 
gis gjennom hele førskoleperioden. Dette kan gi muligheten for å følge et sårbart barn gjen-
nom en kritisk overgang hvor kontakten med Forsterket Helsestasjon kan utgjøre en stabili-
serende og kontinuerlig faktor. En ser at kontakten ofte ikke er tilstrekkelig etter overføring til 
ordinær Helsestasjon ved 2 års- alder. Enslige mødre trenger blant annet et nettverk som 
kan initiere og motivere til egeninnsats innen en del rettigheter opphører når barnet fyller 3 
år.  
Bistandsteamet 



 61

 60 

Kommunen har opprettet et bistandsteam for drøfting av saker vedrørende gravide og små-
barnsforeldre som har eller har hatt problemer i forhold til rusmisbruk. Bistandsteamet kan 
være til hjelp for offentlige ansatte som kommer i kontakt med målgruppen. Teamet er tverr-
faglig sammensatt med representanter fra Forsterket Helsestasjon, Oppfølgingsteam og bar-
neverntjenesten. Teamet kan ta opp spørsmål i tilknytning til oppfølging av gravi-
de/småbarnsforeldre med rusmiddelbruk. Sakene kan tas opp til anonym drøfting. Melder 
kan selv komme til teamet og legge fram saken for å få råd og veiledning. Bistandsteamet er, 
etter omorganiseringen i 2013, representert ved at barneverntjenesten samhandler med fa-
miliens hus-helsestasjon og Familiesenter. 
Organisatorisk plassering: Virksomhet oppfølgingstjenester 
 
Barneverntjenesten  
Organisering 
Barneverntjenesten består av fire avdelinger som er inndelt med utgangspunkt i barnevern-
lovens ulike bestemmelser: Barnevernvakt/Mottak, Undersøkelse, Tiltaksavdeling og Foster-
hjems-/institusjonsavdeling. 
 
Funksjon i forhold til målgruppen 
Barneverntjenesten har oppgaver og tiltak som er viktige i forhold til barn/unges psykiske 
helse.  Barn som mottar tiltak fra barneverntjenesten kan alle sies å ha, eller stå i fare for å 
utvikle psykososiale problemer på grunn av omsorgssituasjonen disse lever i.  En stor andel 
av ”barnevernets barn” har ulike behandlingstrengende psykisk lidelser knyttet til angst og 
depresjon atferdsvansker, asosialitet, hyperkinetisk utviklingsforstyrrelser (ADD/ADHD), til-
pasningsforstyrrelser og rusavhengighet. Ca. 40 % av barn i fosterhjem og barnevern-
institusjoner mottar behandling i barne- og ungdomspsykiatrien.  
Barnevernet har satset målrettet på å utvikle ulike metoder for forelderrådgivning som for 
eksempel PMTO, MST, nettverksmøter og familierådsslag. Målsettingen med foreldreveiled-
ningen er å bidra til å endre barnets omsorgssituasjon gjennom å gi foreldre, og barnets øv-
rige nettverk bedre omsorgskompetanse og handlingsrepertoar. Barneverntjenesten kan 
også iverksette tiltak som støttekontakt, besøkshjem, fritid med bistand og lignende. 
Barneverntjenesten er den eneste instansen som også har myndighet til å verne om barn 
som utsettes for alvorlig omsorgssvikt i hjemmet ved å overta omsorgen og plassere barn i 
fosterhjem. Likeledes kan barneverntjenesten vedta tvangsplassering av ungdom med store 
atferdsvansker i institusjon. 
Det er etablert eget sped-og småbarnsteam som har prioritert tidligforebygging 0-2 år. 
Samarbeid med andre aktører  
For at barneverntjenesten skal kunne ivareta pålagte oppgaver knyttet til å forebygge og 
håndtere omsorgssvikt og atferdsproblemer, er det viktig at tjenesten deltar i forpliktende 
samarbeidsrutiner. Følgende eksempler kan illustrere forebyggende arbeid som barnevern-
tjenesten deltar i, uten at det er knyttet til formelle barnevernvedtak: 

• Deltakelse i kommunens kriminalitetsforebyggende team 
• Prioritert deltakelse i Avklaringsmøtet i familiesenter/ familiens hus 
• Deltakelse i skolens ressursteam for atferdsvanskelig elever 
• Deltakelse i tverrfaglig bistandsteam knyttet til forsterket helsestasjon 
• Deltakelse i tverretatlig forebyggende team med ABUP og Familiesenter Barnevern-

vakt/mottak som legger stor vekt på tilgjengelighet for å gi råd, veiledning og praktisk 
hjelp både på dag- og kveldstid.  

Barneverntjenesten prioriterer åpenhet og tverretatlig samarbeid. Dette gjelder både kom-
munalt tverretatlig samarbeid med skoler, barnehager, helsestasjoner og familiesentre, og 
samarbeid med andre deler av hjelpeapparatet, som familievernet, barne- og ungdomspsy-
kiatrien og Politiet.  Det er et mål og en sentral kvalitetsindikator i barneverntjenesten at det 
skal opprettes ansvarsgrupper rundt alle barn som mottar barneverntiltak. Slike ansvars-
grupper forutsetter samtykke fra foreldre. Det er sentralt mål å utvikle bedre kompetanse på 
ledelse/ koordinering av ansvarsgrupper 
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Barnevernet har en nøkkelrolle i tilbudet til mange barn og unge med psykososiale proble-
mer, enten det skyldes direkte foreldersvikt eller mer sammensatte problemer. Samarbeids-
ordningene internt i kommunen, og vis a vis barne- og ungdomspsykiatrien, må derfor inklu-
dere barnevernet på en riktig måte. Det er et sentralt mål å rette større deler av barnevernets 
innsats mot de yngste og mest utsatte barna. Kunnskap dokumenterer den avgjørende be-
tydningen barns første leveår har for senere utvikling av psykisk helse. 
 
Kriminalitetsforebyggende team  
Organisering 
Kriminalitetsforebyggende team er organisatorisk tilknyttet Barneverntjenesten v/ Barnevern-
vakta, og er samlokalisert med Politiet/ Forebyggende avsnitt 
Funksjon i forhold til målgruppen 
Kriminalitetsforebyggende team ble opprettet i 2006 som et ledd i å samordne og effektivise-
re kommunens kriminalitetsforebyggende arbeid i samarbeid med politiet. Målgruppen er 
ungdom over og under den kriminelle lavalder som har begått lovbrudd og/eller hvor det ek-
sisterer bekymring knyttet til lovbrudd. Ungdomsteamets overordnede målsetting er å bidra til 
at ungdom i deres målgruppe opplever en trygg tilknytning til og en positiv utviklingen innen-
for de sammenhengene de har en naturlig tilhørighet. 
Ungdomsteamet har ansvar for å følge opp ungdomskontrakt, som en alternativ straffereak-
sjon iverksatt av påtalemyndigheten. Det må presiseres at de arbeidsformene som anvendes 
i Kriminalitetsforebyggende team ikke erstatter det ordinære arbeidet som foregår i tverretat-
lige team, ansvarsgrupper og i tilknytning til individuell plan for de ungdommene som har 
dette. 
Ungdomspakken 
Tiltakene er rettet mot å forhindre drop-out fra skole og arbeidsliv. Dette er et samarbeid med 
fylket og de videregående skolene. 
 
Tiltakene i ungdomspakka tar sikte på: 
 

Samarbeid / helhetlig tilnærming med individuelt tilrettelagte tiltak                       

Tiltak som skal sikre overgangen mellom skoleslagene 

Individuelt tilpasset opplæring  

Tilrettelegging av skolemiljøet 

Alternative læringsarenaer /bedriftssamarbeid/praksisplasser/lærlingplasser 

Opplæring til minoritetsspråklige 

 
Rusforebyggende arbeid 
Foreldrenes holdning og kommunikasjon i forhold til rus, er den mest avgjørende faktoren 
når det gjelder å hindre tidlig debut i forhold til rusmidler. God veiledning og hjelp til foreldre 
er derfor et viktig forebyggende tiltak. Tiltak som reduserer voksnes rusbruk virker også som 
en beskyttende faktor i forhold til barns risiko for å utvikle rusproblemer. Deltakelse i organi-
serte fritidsaktiviteter viser seg å være en beskyttelsesfaktor. Kultur- og fritidstilbud til unge er 
sentralt i et generelt forebyggende arbeid. Tobakksrøyking i ung alder er en risikofaktor for å 
utvikle rusproblemer, dette er derfor også et område man retter forebyggende innsats mot. 
 
Kartleggingsgruppa med basis i UNGDATA-undersøkelsen 
Det er opprettet en arbeidsgruppe, som bearbeider resultatene fra UNGDATA-funnene. Det-
te er en bredt sammensatt arbeidsgruppe fra flere virksomheter. På bakgrunn av funnene, så 
blir det lagt frem tiltaksforslag.    
 
Informasjons- og forebyggingsteamet i Virksomhet oppfølging 
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Informasjons- og forebyggingsteamet har, som en av sine oppgaver, å drive forebyggende 
arbeid med fokus på rus og psykisk helse.  
Mye av arbeidet er rettet mot skole og andre utdanningsinstitusjoner. Det gis undervisning til 
elever, studenter, foreldre og andre som ønsker å få oversikt og informasjon om rus og psy-
kisk helsefeltet.  
Teamet bidrar også i prosjekter og arrangementer som har et forebyggende perspektiv.  
Informasjons- og forebyggingsteamet er med i arbeidet med Ungdata-undersøkelsen som 
kartlegger barn og unges opplevelse av egen livssituasjon. Den har temaer som psykisk hel-
se, mobbing, fritidsaktiviteter, rusvaner med mer, og har overtatt etter Rusvaneundersøkel-
sen, som har fulgt rusutviklingen blant unge i Kristiansand i en årrekke. 
Informasjons- og forebyggingsteamet har den daglige drift og redaktøransvar for ungrus.no. 
Dette er en interaktiv nettside, med en bredt sammensatt svartjeneste som gir informasjon 
og svarer på rusrelaterte spørsmål. 
 
Organisatorisk plassering: Oppvekstsektoren 
 
Familiesentrene  
Organisering 
Det er i forbindelse med omorganiseringen 2013 etablert 3 Familiens hus, og Familiesentre-
ne inngår i disse. 
Funksjon i forhold til målgruppen 
Familiesentrene ble opprettet i 1999 på bakgrunn av kunnskap om helsefremmende tiltak for 
barn, unge og deres familier. ”Opptrappingsplan for psykisk helse” (1999-2008) og ”Regje-
ringens strategiplan for barn og unges psykiske helse» inneholdt viktige føringer for familie-
sentrenes funksjon. Her finner vi klare helsefremmende og forebyggende perspektiv som 
influerer på den psykiske helsen.  
Familiesentrene skal bidra til å sikre barn gode oppvekstvilkår, samspill og mestring i familien 
Lokalt er opprettelsen av familiesentrene forankret i forrige plan for barn og unge. Familie-
sentrene legger vekt på å være et tilgjengelig, effektivt veiledningstilbud med lav terskel til 
familier med barn mellom 0-18år. Mesteparten av ressursene går til sekundærforebyggende 
tiltak og konsultasjoner, individuelt og i gruppe. Det drives også generelt forebyggende ar-
beid gjennom virksomhet som temamøter i skoler/ barnehager, grupper i skolen osv.  
Familiesentrene er kommunens kompetansesenter for familier, og er en arena for samhand-
ling med andre hjelpeinstanser slik som: barnevernet, PP-tjenesten og spesialisttjenesten 
ved ABUP. En slik tverrfaglig sammensatt instans, med basis i den lavtersklede helsestasjo-
nen, som har fokus på hele familiens funksjon/samspill, viser seg å være effektiv og gir gode 
resultater.  
Kompetanse 
En tverrfaglig tilnærming med ulik grunnutdanning/ videreutdanning er prioritert i familiesent-
rene. Familiesentrene har utviklet sin tilleggskompetanse i forhold til områder/ metoder man 
har vurdert som adekvate i forhold til sentrenes målgruppe og oppgaver.   
Det er innført Parent Management Training, PMTO som metode. Det benyttes nå mer og 
mer Sircle of Security, et kurs for foreldre som fokuserer på følelsesregulering. 
 Det vil fremdeles kreve økt kompetanse på arbeid med barn i alderen 0-2 år, som er vurdert 
i risiko for utvikling av psykososiale problemer.  
Henvendelser 
Omtrent halvparten av henvendelsene kommer fra foreldrene selv.  Av andre instanser er det 
helsestasjonene som fremdeles henviser flest.  Faste samarbeidsavtaler med ABUP har ført 
til at antall henvisninger derfra har økt. Barnevernvakta henviser en økende andel til forel-
dreveiledningssamtaler. Det utviklingstrekket som imidlertid er klarest er at tjenesten mottar 
et økende antall henvendelser direkte fra familiene.  Dette henger sammen med at familiene 
blir oppfordret av bl.a. samarbeidspartnere til å ta direkte kontakt, og at tilbudet er blitt bedre 
kjent i nærmiljøet. Familiesentrene vurderer i hver enkel henvendelse hvor familien kan få 
hensiktsmessig hjelp på laveste nivå, f.eks.: helsestasjon, skolehelsetjeneste, barneverntje-
nesten eller andre. 
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 Om dette får konsekvenser i forhold til hvem som er målgruppe vet man ikke uten å under-
søke nærmere.  Hvis det er en tendens til at f.eks. helsestasjonene og barnevernet henviser 
færre og at foreldre på eget initiativ henvender seg stadig mer, vet man at det kan bety en 
vridning i målgruppe hvor man ikke nødvendigvis treffer de barna/ungdommene som det er 
størst bekymring rundt. Det er viktig at man i så stor grad som mulig sikrer at begrensede 
ressurser treffer målrettet og virkningsfullt i det forebyggende psykiske helsearbeidet, og at 
en ansvars- og oppgavefordeling mellom alle instanser som arbeider mot samme målgruppe 
sikrer at man treffer hele gruppen. Erfaringer i familiesentrene viser at det er stor variasjon i 
bakgrunnen for kontakt. Enkelte familier kan få rask og effektiv hjelp ved f.eks. et par samta-
ler, mens andre har store og sammensatte problemer som trenger oppfølging over tid, - evt. 
henvisning / samarbeid til / med andre instanser. 
 
Videre utvikling av Familiesentrene 
Familiesentrene har utviklet seg til å bli en solid kunnskaps- og kompetansebase som be-
hersker et bredt spekter av faglige tilnærminger og metoder. Det er derfor sentralt at man for 
kommende periode utnytter denne ressursen på best mulig måte.  
En systematisk satsning på aldersgruppen 0-2 år ved helsestasjonene vil utfordre kompetan-
sen og tiltakene rettet mot denne aldersgruppen også ved Familiesentrene. Det samme vil 
gjelde et økt fokus mot forebyggende arbeid rettet mot unge i aldersgruppen 12 til 18 år som 
har, eller står i fare for å utvikle et rusproblem. Barn og unge med minoritetsspråklig bak-
grunn og ivaretakelse av deres psykiske helse er et område som må få større oppmerksom-
het i tjenesteapparatet i kommende år. 
 
 
Organisatorisk plassering: Oppvekstsektoren 
 
Skolehelsetjenesten  
Skolehelsetjenesten i grunnskolen  
Totalt er det 12,6 årsverk helsesøster i grunnskolene. Det er 40 grunnskoler totalt og helse-
søsterressursen utgjør da gjennomsnittlig 32 % årsverk pr. skole som tilsvarer 12 timer pr. 
uke pr. skole. Psykiatrisatsingen i 2006 prioriterte midler til ungdomsskolene.  
Skolehelsetjenestens arbeid består av målrettede undersøkelser, vaksinasjoner, helseopp-
lysning individuelt /gruppe, tverrfaglig samarbeid og oppfølging av enkeltelever.  Helsesøster 
disponerer stadig mer av tiden i skolen til å følge opp risikoutsatte barn og ungdommer. Tje-
nesten registrerer at psykososiale problemer er økende. Elever, foresatte og lærere tar kon-
takt med helsesøster og ber om hjelp og oppfølging. Etterspørselen er økende. I ungdoms-
skolen tar elevene selv i økende grad kontakt og ber om hjelp. 
Helsesøster har kompetanse til å se elever ut fra et helhetlig perspektiv, noe som innebærer 
en forståelse av at fysisk, psykisk og sosial helse henger sammen. Helsesøster driver også 
gruppevirksomhet med temaer omkring psykisk helse- som blant annet det å være ensom, 
ha lav selvfølelse, kroppsfiksering, å oppleve samlivsbrudd.  Helsesøster i skolehelsetjenes-
ten henviser til familiesenteret, og tilbud der blir gjort kjent for elever, foresatte og lærere. 
Helsesøster deltar i samarbeid omkring elever som har problemer relatert til psykisk helse. 
Dette kan være i tilknytning til ansvarsgruppejobbing og individuelle planer og i forbindelse 
med samarbeid med Spesialisthelsetjenesten. 
 
 
Organisatorisk plassering: Oppvekstsektoren 
 
Virksomhet service og forvaltning 
Virksomhet service og forvaltning har sentrale oppgaver gjennom tjenestetildeling og koordi-
nering. Når foreldrene får adekvat hjelp så hjelpes mange barn til en bedre hverdag. I tillegg 
tildeler enheten en del tjenester direkte til barns hjelp. Dette gjelder blant annet vedtak på 
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Aktiv Fritid, støttekontakter, og avlastningsordninger i tilknytning til tjenesten fra konsulent for 
funksjonshemmede. 
 
Hjelp for barnets skyld   
Hjelp for barnets skyld er et tiltak som settes inn for kort periode (inntil 3 uker) Ordningen er 
rettet mot barnefamilier som er i en vanskelig livssituasjon. Målet er at barna skal belastes 
minst mulig. Hjelp for barnets skyld er ikke en lovpålagt tjeneste. Den tildeles av Virksomhet 
service og forvaltning 
 
Målgruppe  
Barn i familier som er i en midlertidig vanskelig situasjon, f.eks. dersom mor, far eller annen 
omsorgsperson er innlagt sykehus eller er fysisk eller psykisk syk, men bor hjemme. 
Hjelpen tildeles i samarbeid med foreldre/foresatte. 
Hjelpen tildeles når det er behov for midlertidig hjelp i hjemmet for å ivareta god nok omsorg 
for barna 
Hjelpen tildeles når en tverrfaglig vurdering hvor også helsestasjon og barnevern kan uttale 
seg, tilsier at hjelpen i hjemmet anses å være et psykososialt forebyggende tiltak 
 
Støttekontaktordning og fritidsassistanse 
For barn og unge er tilgangen til fritidsaktiviteter og arenaer hvor de kan utfolde sine interes-
ser, en svært sentral faktor for psykisk helse. Støttekontaktordning og Aktiv Fritid er viktige 
virkemidler for å åpne dører inn til fritid og aktiviteter.  
Organisatorisk plassering: Virksomhet service og Forvaltning 
 
Kultursektoren 
Kulturell metode tar utgangspunkt i individets interesser/ressurser/talenter - ikke begrens-
ninger, og utnytter dette i opplevelser, mestring og ny kompetanse. Dette gir positive virk-
ninger på sjølbildet og kan føre til økt inkludering på ordinære kulturarenaer. I dette perspek-
tivet er fritida for barn/unge med psykiske lidelser særdeles viktig da de i større grad enn 
andre er utsatt for sosial utestengning. I et generelt helseforebyggende arbeid bør oppmerk-
somhet rettes mot barn og unges oppvekstmiljø. I denne sammenheng arbeides det for å 
styrke samarbeidet mellom foreldre og skole. Helse/sosial, kulturtiltak/nærmiljø/idrettslag og 
andre frivillige bør engasjeres ytterligere i arbeidet. 
 
Fritidstjenestene 
Tjenesteområdet fritid har visjonen ”Vi skaper rom for begeistring”. Hovedoppgaven er å til-
rettelegge for et mangfold av kultur- og fritidstiltak blant de unge og for mennesker med sær-
lige behov. Tilrettelegging for ung kultur og frivillig engasjement utvikles gjennom drift og 
oppgradering av anlegg, ukentlige fritidstiltak, arrangementer, turer og kursvirksomhet. Tje-
nesteområdet fritid omfatter resultatenhetene Fritidsetaten vest, fritidsetaten øst og Samsen 
kulturhus.  
 
Barn og unge 
Fritidsetaten vest og Fritidsetaten øst  
Gruppetilbud 
Gruppetilbudene er en del av tjenestetilbudet ved Fritidsetaten vest og Fritidsetaten øst. Det-
te tilbudet består av 31 ukentlige gruppetilbud for ungdom som trenger ekstra tilrettelegging. 
Dette tilbudet når 300 unge. Gruppetilbudene omfatter fysisk aktivitet som blant annet 
svømming, friluftsliv, klatring, fotball, samt ballspill i gymsal. Det legges også til rette for 
gruppetilbud innen musikk, dans og andre kulturopplevelser. I tillegg arrangeres det ferietil-
bud og turer. 
I dette arbeidet tas det utgangspunkt i menneskets behov for nettverk, kulturopplevelser, 
mestring og fysisk aktivitet. I samarbeid med de unge finner medarbeiderne frem til de unges 
interesser, talenter, drømmer og engasjement. Fritidstjenestene søker gjennom aktiviteter og 
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arrangementer å leve opp til visjonen ”Vi  skaper rom for begeistring”. Det skal være gøy å 
delta i kultur- og fritidsaktiviteter og det tilstrebes at brukerne skal bli møtt av voksne ledere 
som er engasjerte, rause, nysgjerrige og modige. 
Samarbeidspartnere 
Sosiallærere og inspektører på skolene, aktiv fritid, ABUP, familiesentrene, barnevernet, hel-
sesøstre, konsulent for funksjonshemmede i HS, fritidsledere, foreldre, brukerorganisasjoner. 
Metode 
Bidra til deltakelse i ordinære kultur- og fritidsaktiviteter. 
Bidra til opprettelse av gruppetilbud etter behov, med utgangspunkt i de unges interesser og 
behov.   
 
Kulturskolen 
Tiltak 
Musikkterapeutiske tjenester for barn og unge i samarbeid med ABUP, foregår delvis på 
ABUP og delvis på Kulturskolen.  
Teatergruppe for unge jenter i samarbeid med ABUP i deres lokaler.   
Samarbeidspartnere 
ABUP. 
Metode 
Musikkterapi. 
Samsen kulturhus  
Gateakademiet 
Gateakademiet er en avdeling ved Samsen kulturhus og er et tilbud for ungdom mellom  
16 – 25 år, som mangler et ønsket tilbud om utdanning eller arbeid. Denne tjenesten driver 
opplæring i praktisk estetiske fag med fokus på sosial handlingskompetanse. Gateakademiet 
har egen base på Samsen kulturhus med kjøkken, verksteder og kontorer. Gateakademiet er 
en avklaringsarene og opplæringen tilpasses den enkeltes behov og nivå. 
Samarbeidspartnere 
Vest-Agder fylkeskommunen v/OT-rådgivere, barnevernet og andre hjelpetjenester. 
Metode 
Gateakademiet arbeider etter metoden konsekvenspedagogikk. Konsekvenspedagogikken 
tar utgangspunkt i et humanistisk, filosofisk menneskesyn, som bygger sin filosofi på forstå-
elsen for individets vilkår i en eksistensiell og sosial sammenheng. Grunnlaget for det peda-
gogiske arbeidet er det enkelte individ er ansvarlig for seg selv og sine handlinger. Pedago-
gikkens grunnoppfatning er at sosial læring er en forutsetning for individets sosiale dannelse, 
og at mennesket viser hvem det er gjennom sine handlinger. 
Organisatorisk plassering: Kulturetaten 
 
Skolehelsetjenesten i videregående skole 
Tjenesten er organisatorisk plassert i Ungdomshelse i Virksomhet oppfølgingstjenester.  
Skolehelsetjenesten er en lovpålagt kommunal tjeneste inn i den fylkeskommunale skolen. 
Tjenesten er regulert av forskrift og veiledere, og skal jobbe helsefremmende og ha fokus på 
primærforebygging for ungdom opp til 20 år. Tjenesten skal være en lavterskeltjeneste som 
er lett tilgjengelig for alle elever på den enkelte skole. Alle de store videregående skoler i 
Kristiansand har skolehelsetjeneste lokalisert på skolen, private skoler har tilbud om tjenester 
via skolehelsetjenesten på Kvadraturen. Skolehelsetjenesten tilbyr helsefaglig veiledning og 
støttesamtaler på mange fokusområder.  
Helsesøster tilbyr ulike grupperettede tiltak som KID og stressmestring. 
På skolene er helsesøster integrert som en del av den tverrfaglige/ tverretatlige elevtjene-
sten. 

Organisatorisk plassering: Virksomhet oppfølgingstjenester 
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Metodiske verktøy 
Ansvarsgruppe som metodisk verktøy er valgt som et hovedvirkemiddel i det individuelle ar-
beidet med barn og unge som trenger bistand fra flere aktører samtidig. Barnehage, skole, 
SFO og fritidsetat, helse- og sosialfaglige tjenester og spesialisthelsetjenesten er ofte sentra-
le i arbeidet. 
 
Parent Management Training , PMTO 
PMTO, er en behandlingsmetode for barn mellom 3 og 12 år med atferdsvansker. Metoden 
tar utgangspunkt i det en vet om fastlåste og skadelige samspillmønstre i familier med barn 
som utvikler atferdsvansker, og forsøker å erstatte disse med samspillmønstre som fremmer 
samarbeid og positiv utvikling. PMTO har vært evaluert gjennom et stort antall kontrollerte 
effektstudier, og er karakterisert som en av de best dokumenterte behandlingsmetodene for 
barn med atferdsvansker 
 
Circle of Security (COS) har som mål å fremme trygg tilknytning mellom barn og omsorgs-
person. Målsettingen er å styrke tilknytningen mellom foreldre og barn når barn har, eller er i 
risiko for å utvikle tilknytningsproblematikk. Dette antas å styrke barnets utvikling av selvre-
gulering, sosial kompetanse og forebygge skjevutvikling. COS er en individuelt målrettet in-
tervensjon som går over ca. 20 – 30 timer. De enkelte foreldre støttes i løpet av intervensjo-
nen til å reflektere over samspill med eget barn, basert på video-opptak. Det drives COS-
P(parenting) veiledning ved alle familiesentrene, individuelt, men også i økende grad i grup-
per.  
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VEDLEGG 2:  
OVERSIKT OVER TJENESTETILBUDENE FOR VOKSNE 
 
Virksomhet service og forvaltning. 
Helse og omsorgsloven vektlegger at helsefremmende og forebyggende arbeid, diagnostikk 
og behandling, medisinsk habilitering og rehabilitering, pleie og omsorg også skal omfatte 
personer med psykiske lidelser. I helse- og sosialsektoren er omsorgstjenestene organisert i 
en bestiller-utfører modell hvor Virksomhet Service og forvaltning er en sentral bestillerenhet 
og bestiller tjenesteproduksjon fra utførertjenestene. Som del av bestillerfunksjonen er det 
utviklet et system for innsatsstyrt finansiering av tjenestene. Service og Forvaltning har an-
svar for å vurdere en persons behov for en rekke tjenester. Ordningen gjelder både barn og 
voksne.  
Det er pr. i dag 5 stillinger som er øremerket saksbehandling innen psykisk helseområdet . 
Det er en økning på 3 stk fra 2006. Saksbehandlerne har grunnutdanning som sykepleier 
eller sosionom, samt videreutdanning innen psykisk helse og rus. Det har vist seg å være 
svært verdifullt med medisinsk daglig rådgivning, spesielt i forhold til samarbeid med spesia-
listtjenester.   
Det er opprettet eget samarbeidsorgan med spesialisthelsetjenesten i forhold til målsetting 
om mer koordinert og sammenhengende tjenestetilbud til brukere som trenger bistand fra 
begge forvaltningsnivå.  Dette organet er administrativt underlagt Virksomhet service og for-
valtning.  
 
Bolig  
Økt volum  
Enhet service og Forvaltning har per i dag tildelt 91 leietakere bemannede boliger. Det er 
inngått en samarbeidsavtale med spesialisthelsetjenesten når det gjelder drift av de til sam-
men 16 boligene og aktivitetstilbudet som drives på Solvang- området.   
 
Fremtidige boligbehov 
Det er fortsatt stor etterspørsel etter tilrettelagte boliger. Blant annet har nedleggelser av 
døgnplasser fra spesialisthelsetjenesten øket behovet betraktelig. Dette har sammenheng 
med samhandlingsreformens framskriving, som legger opp til at flere tjenester skal ytes på 
kommunalt nivå  
I kommunens boligsosiale strategi er rehabilitering en sentral målsetting som skal sikre 
vanskeligstilte en bosituasjon som tilstreber normalisering og integrering i egen bolig og i 
eget nærmiljø. Det innebærer fremdeles, slik det ble skissert i forrige planperiode, at men-
nesker med psykiske lidelser, som ikke har behov for stasjonære døgnbaserte tjenester, skal 
ha boligtilbud som gis i sammenheng med adekvate ambulante tjenester. Dette forutsetter en 
beskrevet utvikling av et differensiert boligtilbud til vanskeligstilte på boligmarkedet. 
 
Prioritert gruppe 
Mennesker med psykiske lidelser og/eller rusrelaterte problemer er blant de som er mest 
utsatt for bostedsløshet, og skal prioriteres til kommunale boliger og tjenester som kan bidra 
til å bevare boforholdet. Målgruppen har i stor grad dårlig inntektssikring/ lav inntekt som ut-
gjør en økt risiko i forhold til å oppleve bostedsløshet. En usikker bosituasjon/ bostedsløshet 
er en faktor som vil virke radikalt inn på den psykiske helsen. Det er derfor helt sentralt at 
boligsituasjon alltid er gjenstand for oppmerksomhet når tjenesteapparatet bistår mennesker 
med ROP, psykiske lidelser og/eller rusproblematikk. 
 
Organisatorisk plassering: Virksomhet service og Forvaltning 
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Virksomhet Oppfølgingstjenester 
Psykisk helsehjelp og sosialfaglig oppfølging,  
Oppfølgingstjenester  
Inneværende planperiode har utviklet oppfølgingsteam i tråd med utfordringene som ble 
skissert. Omorganiseringen fra høsten 2013 er fremdeles i en startsfase, og det er for tidlig å 
si om brukere har hatt effekt av denne tjenesteorganiseringen. Oppfølgingstjenestene vekt-
legger helhetlig tenkning, og helhetlig oppfølging 
Det ytes nå tverrfaglig psykisk helsehjelp av helse- og sosialfaglige ansatte. Psykiatriske sy-
kepleiere og sosialfaglig personell fra tidligere sosialtjenester jobber nå i oppfølgingsteam og 
yter psykisk helsehjelp, med hjemmel i Helse- og omsorgsloven. Deres yrkestittel er nå psy-
kiske helsearbeidere.  
Denne arbeidsformen vektlegger et bredere kunnskapsgrunnlag på feltet psykisk helsehjelp. 
Per 2014 er det ca. 1100 brukere som mottar psykisk helsehjelp, enten direkte psykisk hel-
seoppfølging, direkte rushjelp eller kombinasjon av disse.  
Tjenestetilbudet til mennesker med ruslidelser blir også behandlet i Rusmiddelpolitisk hand-
lingsplan 2015-2019, samt Boligsosial handlingsplan 2015-2019.  
Det er viktig at denne målgruppen tildeles differensierte tjenester som gjennom et koordinert 
arbeid kan ivareta et helhetlig tilbud.  
 
Tjenester og funksjon 
Psykisk helsetjeneste for voksne er en tjeneste som skal ytes til: 

• Personer over 18 år med langvarig og alvorlig psykisk lidelse, samt alvorlige depre-
sjonslidelser.  

• I ny organisering med helse og sosialfaglige oppfølgingsteam, så innebærer det 
også oppfølging til mennesker med rusproblematikk. Tjenesten er avgjørende for å 
kunne leve et trygt og selvstendig liv i egen bolig.   

• Det er i 2015 satt i gang prosjekt Rask psykisk helse-RPH. Dette retter seg mot  
voksne over 18 år. Hovedelementene i denne tjenesten er; 

o Tilgjengelighet, uten søknad 
o Avklare behov for videre oppfølging 
o Rask hjelp, med fokus å forhindre invalidiserende sykdomsforløp 

• Ungdomstjenesten 16-25 år. Hovedelementene i denne tjenesten er; 
o Fokus rus, psykisk helse og sosiale problemer 
o Drop-out 
o Utdanning, jobb, aktiviteter 
o Samhandling med andre hjelpere 

• Oppfølgingstjenester benyttes også i veiledning til andre tjenesteytere  
• Psykisk helsehjelp representerer et viktig bindeledd til fastlege og andre aktuelle 

hjelpeinstanser.  
Tjenesten må ha et oppmerksomt faglig blikk på familiære sammenhenger, på barns behov, 
og om barn opptrer som pårørende. Det er nødvendig å sikre at foreldrene gir samtykke til 
samarbeid med skole og barnehage og barnevern.  
Ungdomstjenesten 16-25 år melder om økende grad av psykiske plager i målgruppen. Her er 
det aldersmessig overgangsfaser som ofte kan bevirke at noen mister sin etablerte hjelp. Det 
blir viktig at disse tjenestetilbudene samarbeider og skaper kontinuitet for den enkelte ung-
dommen. 
Vi må være klar over at enkle midler (Gruppeterapi, Polikliniske samtaler mm) har stor be-
tydning for forebygging av langvarige eller tunge lidelser. 

• Oppfølgingstjenester har også ansvar for de bemannede bofellesskapene for men-
nesker med rus og psykiske plager.  

 
Tilgjengelighet og kontinuitet 
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Fleksibilitet er en viktig kvalitetsfaktor i arbeidet rettet mot personer som kan ha svært varie-
rende behov for hjelpeinnsats. Ved kriser/vanskelige perioder er det viktig at innsatsen kan 
intensiveres umiddelbart.  
Det er utviklet god praksis på samarbeid med brukere og pårørende, med stor grad av bru-
kermedvirkning.  
 
Feltsykepleien 
Feltsykepleien er et lavterskel helsetiltak til narkotikabrukere i Kristiansand kommune.  Tilbu-
det er ment for personer som har vanskelig for å benytte seg av det ordinære helsetilbudet i 
kommunen. Lavterskeltjenesten skal møte pasienten der de er, når de er der, på gaten, på 
væresteder og i boliger. 
  Feltsykepleien tilbyr ulike skadereduserende tiltak som: 
- vaksinering 
- sårstell 
- utdeling av kondomer og annen prevensjon 
- akutt timer til tannlege  
- hjelp, støtte og følge til sykehus, lege. 
- videreføring inn i andre hjelpetiltak, som NAV, oppfølgingstjenester, mfl. 
- oversikt over hvilke typer stoffer som er i bruk i til enhver tid i Kristiansand 
- samtaler 
 
Utviklingshemmede 
Tjenesten omfatter bolig og hjemmetjeneste, dagtilbud, avlastning og fritidstilbud for men-
nesker med psykisk utviklingshemming.   
Kommune og spesialisthelsetjeneste har felles utfordringer når det gjelder å ivareta den psy-
kiske helsen til mennesker som har problemer med selv å forklare og fortolke sine opplevel-
ser. Dette har betydning både for identifisering og utredning av psykiske lidelser. Det er en 
stadig fare for at utviklingshemningen blir tolket på en slik måte at psykiske lidelser blir over-
sett og/eller feilbehandlet.  
Det er fremdeles uløste oppgaver når det gjelder å ha tilstrekkelig gode behandlingstilbud for 
mennesker med utviklingshemning og psykiske lidelser. Flere av de tradisjonelle behand-
lingsformene, blant annet samtalebaserte tilnærminger, er ikke adekvate. Et videre samar-
beid om utviklingen av behandlingstilbudet til denne målgruppen må ha oppmerksomhet i 
samhandlingen mellom tjenesteområdene. Det er uklar rolle for spesialisthelsetjenesten i 
forbindelse med innleggelser. 
Det er i dag forbeholdt sykepleiere og vernepleier å få hospitering mellom kommune og Spe-
sialisthelsetjeneste. Dette bør også gjelde andre yrkesgrupper som jobber med disse bruker-
ne. Det bør også være hospitering fra kommunen ved innleggelser i Spesialisthelsetjenesten 
I tillegg til at dette vil være et viktig kompetansehevende tiltak, vil det også representere en 
kontinuitet i tjenestetilbudet til brukergruppa. 
Det er behov for at kompetanse på henholdsvis psykisk helse og psykisk funksjonshemning 
utnyttes fleksibelt slik at det kommer brukergruppen til gode.  
 
Arbeid 
Arbeidsforberedende tiltak disponerer pr. i dag 5 stillinger, hvor av to er ansatt i tiltaket God 
Start. 
 Målsettingen er å legge til rette for at mennesker med psykiske lidelser skal få prøve seg ut i 
meningsfulle og tilpassede arbeidstiltak. 
Mange mennesker med psykiske lidelser har vært ute av arbeidslivet over en lengre periode 
og har mistet troen på sin egen mestring og arbeidsevne. Dette tiltaket kan derfor være 
veien tilbake til arbeidslivet for noen.  Tjenesten samarbeider med interne oppfølgingstjenes-
ter, bofellesskap, aktivitetssentere for mennesker med psykisk lidelser, fastleger, NAV og 
spesialisthelsetjenesten(LAR og FACT). Dette gir kvalitet og sammenheng i tjenestetilbudet 
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Det er viktig at ansatte innehar nettverkskompetanse, nære relasjoner og kjennskap til det 
private næringsliv, og hvilke muligheter og samarbeidsarenaer som finnes der. Tiltaket er i 
stadig utvikling både når det gjelder metoder, ulike tilpassede tiltak og målgrupper. 
Innsøking til de ulike tiltakene skjer fra oppfølgingstjenester, fastleger og Spesialisthelsetje-
nesten, NAV, bofellesskap. Ulike tilbud gis til ca. 110 personer. 
 En ser at relativt liten økonomisk investering gir store gevinster innenfor området. 
 Det meldes om stadig flere yngre brukere 18-30 år med sammensatt problematikk, denne 
gruppen trenger tettere oppfølging. 
Utfordringene, vil være å skape gode samhandlingsarenaer som vil gi deltagerne forutsig-
barhet og en rød tråd i arbeidet. Tjenestens arbeid vil også være å gi bedriftene råd og vei-
ledning i forhold til våre deltagere. Her er det viktig å vedlikeholde de private og offentlige 
arbeidsplassene stadig være utadrettet med informasjonsarbeid mot nye bedrifter, viktig med 
god markedsføring.   
 Arbeidsforberedende tiltak må sees i sammenheng med kommunens øvrige tiltak for å gi 
brukere med psykiske lidelser tilbud om arbeid og aktivitet og i sammenheng med sektorens 
rehabiliteringsarbeid.  
 
Tiltak i regi av arbeidsforberedende tjeneste: 

• Hospitering ute i bedrift er arbeidstrening og kartlegging av arbeidskapasitet og der-
med ulønnet. Tilbudene utformes fra brukerens behov, ønsker, interesser og mulighe-
ter  

• Kantinearbeid: tilrettelagte arbeidstreningsplasser hospitering internt i Kristiansand  
kommune.  Gyldengården og Rådhuskvartalet. 

• Råd og veiledning/kartlegging - observasjonsoppdrag for andre etater, bedrifter. 
• Bålplassen – samarbeid med fritidsetaten 
• Kvinnegruppe: Vekstgruppe for kvinner i arbeidsforberedende tiltak, en lukket grup-

pe.   
 
Tilrettelagt lønnet arbeid:  

• Internpostbud i helse og sosial sektoren 5.dag pr.uke inneholder sortering av post og 
utkjøring av post kommunedekkende. 

• Internpostbud i Oppvekstsektoren tre dager pr.uke kommunedekkende 
• Renhold i Vågsbygds lokaler oppfølgingstjenester/omsorg og Huset aktivitetssenter 

 
 GOD START 
 Lavterskeltilbud ”God start”. Målgruppa er personer med psykiske lidelser fra 18 år og 
oppover som faller utenfor de ordinære tiltak som finnes. Deltakerne skal oppleve 
arbeidet som nyttig og reelt, kunne bruke sine ressurser og få en opplevelse av mestring. 
De legges opp til å kunne delta i en sosial samhandling med felles lunsj og å samarbeide om 
å løse arbeidsoppdrag. Oppdragene består av faste oppdrag for private og kommunale aktø-
rer.  
Det er KOR - registrering for ungdomsgruppa.  En har stort fokus på aktivitet, ernæring - 
livsstilsendring i God Start. Gruppa har mange utfordringer i forhold til sin fysiske helse. 
Muskel, skjelett sykdom, diabetes og overvekt. Tiltaket starter med servering av frokost to 
dager i uken samt felles lunsj i arbeidstiden ute på bedrift.vi har matservering samt aktivitet 
på Aquarama.   
Dette har vært et samarbeidsprosjekt med NAV med oppstart i 2006. Etter Storbysatsingen 
01.01.13 trakk NAV seg ut av samarbeidet. 01.07.13 ble God Start et rent kommunalt tiltak 
under Arbeidsforberedende tiltak.  

• Det ble opprettet 10 VTO plasser i samarbeid med NAV   
• 5.arbeidstreningsplasser primært for ungdom fra 18 – 30 år.   

 
Aktivitet  
Aktivitetstilbud  
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Aktivitetstilbudene i kommune har som målsetning at mennesker med utfordringer knyttet til 
psykisk helse eller rus skal ha en mulighet til en aktiv hverdag og en meningsfylt fritid. Et 
overordnet mål er å fremme psykisk helse, selvstendighet og øke evnen til å mestre eget liv. 
Aktivitetstilbudene legger til rette for dette gjennom: 

• Mulighet til å delta i meningsfylte og normaliserte aktiviteter. 
• Muligheter til å inngå i et positivt sosialt fellesskap. 

Aktivitetstilbudene er organisert i en egen avdeling i virksomhet oppfølging. Tjenesten er lav-
terskel og kommunedekkende. Tilbudene har et stort mangfold av aktiviteter, ulike målgrup-
per og er lokalt forankret i bydelene. For å kunne skape et helhetlig og koordinert aktivitetstil-
bud er det et forpliktende samarbeid med store deler av helse og sosialtjenesten, Fritidseta-
ten Øst og brukerorganisasjoner.  I 2014 deltok ca. 500 brukere i tilbudene. Det er 11.7 % 
årsverk i avdelingen. Aktivitetstilbudene har en arbeidsgruppe som består av ansatte fra opp-
følgingstjenesten, frivillighetskoordinator, Fritidsetaten øst og representanter fra Mental hel-
se, A-larm og LPP. Arbeidsgruppa har en rådgivende funksjon i forhold til å koordinere aktivi-
tetstilbudene i kommunen, øke samarbeidet, utvikle de ulike tilbudene og definerer utford-
ringer og satsningsområder. Gjennom arbeidsgruppa har aktivitetstilbudene stor grad av bru-
kermedvirkning på systemnivå. Aktivitetstilbudene er aktive i sosiale medier. Det er et tett 
samarbeide mellom de ulike tilbudene og mange aktivitetsgrupper drives i fellesskap. 
 
Faglig forankring  
Aktivitetstilbudene har en faglig forankring i Recovery og Salutogenese. Dette innebærer at 
det er en målsetting at alle brukere skal oppleve å ha en aktiv sosial rolle i samfunnet, kunne 
utvikle en positiv identitet og oppleve mening og sammenheng i tilværelsene. En salutogen 
tilnærming til mennesker innebærer å ha fokus på faktorer som fremmer helse. 
 
Brukermedvirkning. 
For å kvalitetssikre brukermedvirkning og evaluering av grupper og aktiviteter har aktivitets-
tilbudene startet arbeidet med å innføre KOR. Den enkelte bruker definerer selv sine målset-
tinger med å delta i aktivitetstilbudene. 
 
Oversikt over aktivitetstilbudene: 
Huset – Vågsbygd. 
Her er det et stort mangfold av kulturelle, kreative og musikalske aktiviteter. 
Hovedmålgruppa er voksne med psykiske lidelser. 
Energiverket – Sentrum 
Energiverket har 5,9 stillinger som også drifter Bålplassen og Kontaktsenteret. Hovedfokus i 
aktivitetstilbudet er selvhjelpsgrupper, friluftsliv, bevegelse og helsefremmende aktivitets-
grupper. 
Hovedmålgruppa er unge under 40 år med ROP lidelser. 
Aktivitetshuset ved Løkkeveien – Solvang 

Et samarbeid mellom kommunen og DPS. Kommunen har 2 stillinger i aktivitetshuset. Mål-
gruppen er mennesker med psykose/alvorlig psykisk lidelse, som ikke kan nyttiggjøre seg 
ordinære kommunale aktivitetstilbud.  
Treffpunktet – Strømme 
Aktivitetsprofilen er Hobbyaktiviteter og sosiale tilbud. 
AquaSprek 
Et helsefremmende samarbeid på tvers av virksomheter og sektorer i Kristiansand kommune 
av og med: Frisklivssentralen, Fritidsetaten øst, Aktiv fritid, Arbeidsforberedende tiltak, Ener-
giverket ble etablert fordi kommunen ønsket å: 
Sette fokus på aktivitet/arbeid/friskliv, skape gode synergier, med Frisklivsentralen som ny 
aktør, øke samarbeid med frivillig sektor og private aktører, normalitet ved aktivitet på allere-
de etablerte arenaer. 
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Aktivitetstilbud fra frivillige organisasjoner  
Samarbeid med brukerorganisasjonene er av stor betydning ved utfordringer i forhold til å 
utvikle meningsfulle aktivitetstilbud til mennesker med psykiske lidelser. Ikke minst i forhold til 
type aktivitet, tilgjengelighet og åpningstider.    
Kristiansand kommune har samarbeid med følgende organisasjoner innen psykisk helse fel-
tet:  
ROM - Råd og muligheter, er et brukerstyrt senter på Agder innen psykisk helsefeltet.  
Senteret drives av representanter fra Mental Helse, Landsforeningen for pårørende innen 
psykiatri, Alarm - forum for åpenhet om rus og behandling, Sørlandet sykehus og Vest -
Agder fylkeskommune. Rom er åpent for alle. Hovedmålsetting er å fremme brukermedvirk-
ning innen psykisk helse – og avhengighetsbehandling og bygger på selvhjelpsideologi. Rom 
vil være et knutepunkt for brukermedvirkning også på tvers av landegrenser.   
Mental helse har spesielt fokus på unge og driver en ungdomsgruppe i lokalene til Mental 
helse.  
Energiverket, A-larm, LPP og Mental helse driver kurset «Å leve med», et mestringskurs for 
pårørende.  
Likedan er det Temakafe en gang per mnd. for pårørende på Energiverket. 
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse(LPP) er en forening for pårørende til 
personer med alvorlige psykiske lidelser. Foreningen arbeider primært for at mennesker som 
har en psykisk lidelse skal få bedre behandlingstilbud, bedre botilbud og bedre levekår gene-
relt. De arbeider også for at de pårørende som har en unik erfaring, skal bli hørt, tatt med på 
råd og møtt med forståelse. LPP arrangerer blant annet aktiviteter og støttegrupper for pårø-
rende til psykisk syke.    
 
Støttekontaktordning og fritidsassistanse  
For å bistå mennesker med alvorlige psykiske lidelser i utvikling av sosiale nettverk og 
sosial aktivitet av ulike slag er det viktig å ha et støtteapparat i tillegg til familie og 
det profesjonelle hjelpeapparatet. Støttekontakt og fritidsassistanse er viktige tilbud for å 
motvirke isolasjon og skal utvide fritidsmulighetene for personer med funksjonsvansker.  
Kristiansand kommune har per i dag to målrettede tiltak innen denne kategorien: Støttekon-
taktordning og Aktiv fritid. 
 
Støttekontakter   
Støttekontakt er hjemlet i Helse- og omsorgsloven og tildeles etter vurdering fra Virksomhet 
service og forvaltning.  Tilbudet gis til både barn og voksne  
Det kreves ingen formell utdanning for å yte disse tjenestene. Støttekontakter som bistår 
mennesker med alvorlige psykiske lidelser må få systematisk veiledning fra kompetent per-
sonell.  
 
Aktiv Fritid 
Aktiv Fritid er hjelp til både barn og voksne som har ulike bistandsbehov for å etablere seg i 
ordinære fritidsaktiviteter.   
Tjenesten gis i vedtaksform etter Helse- og omsorgsloven og tildeles etter vurdering fra Virk-
somhet service og forvaltning. 
Brukermedvirkning er sentralt i metoden og det fokuseres på å finne frem til aktiviteter som 
passer den enkeltes interesser spesielt.  Det etableres kontakt med en ansvarlig tilretteleg-
ger/ oppfølger knyttet til aktiviteten.   
Tiltaket viser seg å være virkningsfullt når det gjelder målsettinger om integrering og normali-
sering, og er et spesielt viktig virkemiddel i forhold til ungdom.  
 
Psykisk helse og fysisk aktivitet  
Effekt av fysisk aktivitet er godt dokumentert når det gjelder lettere psykiske lidelser.  
Når det gjelder effekt på tyngre psykiske lidelser er det lite kartlagt effekt enn at det generelt 
har effekt på helse og livskvalitet.  – Man skal i denne sammenheng være klar over at men-
nesker med psykiske lidelser har opp til 20 år kortere levetid enn øvrige befolkning. Dette er 
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død som følge av livsstilsproblemer. - For mange psykiatriske pasienter utgjør dårlig kondi-
sjon en risikofaktor for å utvikle sykdommer relatert til fysisk inaktivitet. 
Et dansk pilotprosjekt viser at psykiatriske pasienter som får tilbud om mosjon under innleg-
gelse, blir i bedre fysisk form mens de er innlagt. Pasientene får mer selvtillit, blir mer aktive 
og sosiale. Kristiansand kommune har i samarbeid med HiA, SSHF (DPS-Strømme), og de 
tilhørende kommuner igangsatt et forskningsprosjekt innenfor dette området. Et faglig indivi-
duelt opplegg med fysisk aktivitet igangsettes under innleggelse og skal følges opp i kom-
munen etter utskriving.   
I tillegg til dette prosjektet har de tjenestene over lang tid tilbudt tiltak med fysisk aktivitet i det 
tjenestetilbudet som gis til brukerne. Det arrangeres ulike gruppeaktiviteter slik som ”gå- 
grupper”, svømming, friluftsturer etc. Det generelle folkehelsearbeidet i kommunen har stort 
fokus på dette feltet i forhold til primærforebygging.   
 
Oppfølging – selvmord  
Selvmord er et betydelig folkehelseproblem. Det er mer enn dobbelt så mange som tar sitt 
eget liv, enn det er trafikkulykker i Norge. Kristiansand har like mange selvmord som lands-
gjennomsnittet. 
Tall tyder på at 1 til 3 ungdommer en eller flere ganger vurderer selvmord. 
Studier har vist at 75 % av dem som har begått selvmord, ikke er i kontakt med psykisk hel-
severn på det aktuelle tidspunktet.  
Kristiansand kommune har meldesystem mellom Legevakt og oppfølgingsteamene. Dette 
har ikke fungert optimalt etter omorganiseringen i 2013.  
Kristiansand kommune har det siste året vært i kontakt med Arendal og Grimstad kommune 
for å få deres erfaring med selvmordsforebyggende arbeid. De har jobbet for å forebygge 
selvmord med basis i den såkalte Bærum-modellen. Det arbeides målrettet med melderutiner 
mellom sykehus og kommune etter selvmordsforsøk. Dette er i tråd med anbefaling fra 
WHO.  
Tilbudet til etterlatte etter selvmord  
Det har vært en sykepleier i 50 % stilling som i 20 år har drevet en gruppe for etterlatte etter 
selvmord. Dette tilbudet startet som et modellforsøk i den nasjonale Handlingsplan mot 
selvmord. Det ble utviklet i et samarbeid mellom sykehuset og primærhelsetjenesten. Tilbu-
det er administrativt tilknyttet Virksomhet oppfølgingstjenester. Tilbudet ledes og organiseres 
av en meget erfaren fagperson i 50 % stilling. Tilbudet baseres på gruppevirksomhet. Dette 
tilbudet fungerer svært godt og tilbakemeldingene er gode.    
 
Omsorgssentre 
Sykehjem  
Omsorgstjenesten har store utfordringer både med omfanget av demenssykdom og med 
andre diagnosegrupper som har atferdsavvik, psykiatrisk sykdom av degenerativ art. Sterk-
avdelingen ved Prestheia sykehjem og til dels Vågsbygdtunet kan tilby spesialisert tilbud i 
forhold til noen av disse utfordringene.  Kapasiteten er for liten. Det er behov for ytterligere 
spesialisering og differensiering av botilbud. 
Eldre mennesker med psykiske lidelser bør så langt som mulig få tilpasset bistand slik at de 
lengst mulig kan bo i egen bolig eller omsorgsbolig. Dersom plass på sykehjem blir vurdert 
som det mest egnede tjenestetilbudet, er det viktig at kommunen vurderer ressurs- og kom-
petansesituasjonen ved sykehjemmet. Det vil være behov for kompetanseheving på mange 
sykehjem.  
Kristiansand kommuner starter opp et prosjekt i 2015 med fokus på eldre med kombinasjon 
rus- og psykisk helseproblematikk. Prosjektet vil blant annet behandle utfordringer med å 
finne egnet botilbud og oppfølging for mennesker med dette problemkomplekset. 
Det er etablert fagkoordinator på rus- og psykisk helsefeltet på USHT i inneværende planpe-
riode. Denne vil blant annet jobbe med samhandling mellom omsorgstjeneste og rusfelt. 
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Virksomhet behandling og rehabilitering. 
Gyldengården helsesenter. 
Flyktninghelsetjenesten er organisert under lokalmedisinske tjenester. Tjenesten omfatter 
både barn og voksne. Tjenesten kaller inn alle asylsøkere, overføringsflyktninger, familie-
gjenforente og flyktninger som bosettes i Kristiansand kommune til førstegangshelseunder-
søkelse/kartlegging av helsesituasjon hos sykepleier. De som ønsker det settes opp til førs-
tegangs undersøkelse hos lege, alle barn settes opp til lege. Gyldengården helsesenter har 
ingen oppfølgingsfunksjon. Det jobber per i dag lege 60 %, helsesekretær 80 % og syke-
pleier 70 % i flyktninghelsetjenesten.  
 
Fengselshelsetjenesten  
Fengselshelsetjenesten er tilknyttet Lokalmedisinske tjenester.  Det er per i dag 140 % psy-
kiatriske sykepleier i fengselshelsetjenesten, fengselslege 30 %, fysioterapeut 10 % og psy-
kiater fra SSHF 4t pr uke.  Denne sammensatte kompetansen medfører at mange innsatte 
får god og kompetent bistand med sine psykiske helsevansker.  De får råd og veiledning til å 
komme videre i rehabilitering i forhold til psykiske lidelser og rus/legemiddel avhengighet.  
Ved soning/varetekt i fengsel er det mange som møter en betydelig psykisk krise. Håndtering 
av dette krever kompetanse og ikke minst tid fra sykepleier som møter de innsatte. Riktig 
håndtering avverger ofte individuelle og personlige kriser, men også innleggelse i tvungen 
psykisk helsevern ved sykehuset.  Det er 44 plasser i Kristiansand Fengsel og belegget er til 
enhver tid 100 %. Det legges stor vekt på utredning lift. fysisk, psykisk helse og nødvendig-
heten av rusbehandling. Det arbeides tverrfaglig med fokus på ansvarsgruppejobbing.  Ar-
beidet utad er svært avgjørende for en vellykket reintegrering i samfunnet.  Løslatelse er en 
kritisk overgang som det vil være viktig å sikre ved å videreutvikle det tverrfaglige samarbei-
det rundt hver enkelt.   
Svært mange innsatte har psykisk reaksjoner på innsettelse og det blir tatt løpende vurde-
ringer på hvilke innsatte som trenger oppfølging for å mestre hverdagen. Psykiater fra SSHF 
følger opp ukentlig og det er god dialog med helseavdelingen for videre oppfølging. 
Samarbeidet med tilbakeføringskoordinator er en vesentlig innsats for å sikre en best mulig 
tilbakeføring til samfunnet. 
 
Legevakten  
Legevakten er en kommunal helsetjeneste for sykdom og skader som må behandles så raskt 
at fastlegen ikke kan benyttes.  Legevakten skal ta seg av akutt sykdom, tilstand eller skade 
som ikke kan vente med behandling til neste dag.  
 Legevakten har en 1-en lege som er aktiv på natt. Dette gir en sårbar situasjon ved tidkre-
vende rus- eller psykisk helserelaterte konsultasjoner 
Opplever mye ekstraarbeid i forbindelse med festivaler, som ikke er direkte medisinske kri-
sebehov. 
Legevakta har flere samarbeidsordninger med andre kommunale tjenester, blant annet ved 
oppfølging av selvmordsproblematikk. 
Det oppleves ofte problemer med å finne gode akutte løsninger for dem under 18 år med 
psykiske vansker. 
 

 
Oppvekstsektoren 
Kongsgård skolesenter  
KSS – Kongsgård skolesenter - er et voksenopplæringssenter som gir opplæring til norske 
og minoritetsspråklige elever.  
Kongsgård skolesenter tilbyr opplæring til deltakere over skolepliktig alder: 

- norskopplæring for minoritetsspråklige 
- grunnskoleopplæring for voksne over skolepliktig alder 
- grunnskoleopplæring for minoritetsspråklige ungdommer 
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- grunnskoleopplæring ved aktivitetssentre for mennesker med psykiske vansker: Sol-
vang, Huset og Energiverket? 

- Spesialundervisning for voksne som ikke har utbytte av ordinær opplæring. 
Mange av elevene i KSS sliter med store psykiske vansker. Flyktninger, enslige mindreårige 
asylsøkere og innvandrere sliter ofte med traumer pga. krig, fattigdom, brutte familiebånd og 
vanskelig livssituasjon. Behovet for psykologisk rådgivning er stort, både i forhold til deltake-
re og veiledning til lærere. Det er utviklet et godt samarbeid med Gyldengården helsesenter.  
 
Kultursektoren 
Voksne 
Kultur kan gi gode opplevelser, og ved egen deltakelse får den enkelte mulighet til å uttrykke 
seg og til å skape noe. Noen ganger kan kunsten bidra til å avmystifisere psykiske lidelser 
ved å bidra til forståelse for at det sårbare er et generelt menneskelig trekk og at grenseopp-
gangen mellom det normale og det unormale ikke er noe som er gitt en gang for alle. Så 
langt det er mulig bør ansatte i kommunen stimulere og støtte mennesker med psykiske li-
delser til å delta i ordinære kulturaktiviteter. Parallelt bør man også nytte kulturtiltak i det psy-
kiske helsearbeidet. Det bør utvikles kunnskap og kompetanse på hvordan dette kan tilrette-
legges i kommunen. Planlegging bør foregå i samarbeid mellom ulike etater i kommunen og 
med blant andre brukerorganisasjoner/brukere, frivillighetssentral, frivillige organisasjoner og 
ikke minst enkeltpersoner som gjerne kan være profesjonelle. 
 
Fritidsetaten øst 
Gruppetilbud 
Gruppetilbudene er en del av tjenestetilbudet ved Fritidsetaten øst. Dette tilbudet består av 
20 ukentlige gruppetilbud for voksne som har utfordringer knyttet til psykisk helse og ruspro-
blematikk. Tilbudet når 170 voksne. I tillegg arrangeres det ferietilbud og turer.  
Arbeidet i forhold til målgruppa oppleves som svært meningsfylt og kultur- og fritidsaktivitete-
ne bidrar tydelig til en beriket hverdag for mange voksne med psykiske lidelser. Funksjonsni-
vået i denne gruppa er svært varierende og mange har deltatt i personlige grensesprengen-
de opplevelser gjennom disse aktivitetene. Det er et fokus på det friske og vi ønsker å bygge 
opp selvtillit, stolthet og selvbilde. Enheten arbeider med kultur og idrett som et helsefrem-
mende virkemiddel overfor mennesker i ulike livssituasjoner 
Fritidsetaten øst endrer tilbudet sitt halvårlig. Tilbudet er dynamisk og i forandring på grunn 
av brukermedvirkning og samarbeidspartnere. Det kan handle om turgruppe, trenings-
grupper, treningsveiledning, spinning, yoga, fotball, svømming, sangundervisning, gitarun-
dervisning, dramagruppe, kulturkvelder og deltakelse i kulturlivet på konserter, kino m.m. Det 
tilrettelegges for å få enkeltpersoner inn i nye aktiviteter og relasjoner med utgangspunkt i et 
folkehelseperspektiv. 
 
Samarbeidspartnere: 
I arbeidet med tilrettelegging av kultur- og fritidsaktiviteter for voksne har Fritidsetaten øst et 
nært samarbeid med helse-og sosialsektoren. Det er et nært samarbeid med de ulike dag-
sentra, samt distriktspoliklinikkene på øst- og vestsiden av byen. Frivillige organisasjoner 
som Mental helse, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP), Rom, A-larm 
m.fl. er også viktige samarbeidspartnere.  
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HANDLINGSPLAN FOR PSYKISK HELSEARBEID I KRISTIANSAND 
KOMMUNE 2015 - 2019 
 
BYSTYRET 04.11.2015 SAK 180/15 
 

Vedtak: 
 
1.  Planen vedtas som retningsgivende for psykisk helsearbeid i Kristiansand 

kommune i perioden 2015-2019 
 

2.  Tiltak planlegges, prioriteres og iverksettes i forbindelse med årlig rullering av 
handlingsprogrammet for Kristiansand kommune 

 
3. Planen rulleres høsten 2016. 
(Enst.) 
 
Oversendelsesforslag: 
Det vurderes å innføre et prøveprosjekt for å implementer psykoedukasjon i skolen 
som et ledd i tidlig innsats, og som supplement til FLIK og KID kurs. 
(Enstemmig fra formannskapet) 
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