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Hammerfest kommune vil herved gi innspill til Utviklingsplan for psykisk helsevern og tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling i Helse Nord, 2016 – 2025

Pkt . 2.4. Samhandling i praksis frem mot 2015

Når det gjelder ACT team så mener vi at teamet må tilrettelegges. det må opprettes  ACT team i flere av 
de største byene i Finnmark. Dette skal dekke områdene fra barn til eldre.
De ambulante temaene må i større grad tilpasses lokale forhold i Finnmark. For å kunne drive oppsøkende 
virksomheter må en utvide antall deltagere i teamene for å drive oppsøkende virksomheter etter 
intensjonen i samhandlingsreformen. Drive med råd og veiledning.  Nå er situasjon slik at i stedet for å 
øke deltagere i Ambulant team er antallet redusert. Behovet for Hammerfest  kommune er mer støtte og 
veiledning i å drive oppsøkende virksomhet.  

Det må etableres flere stillinger med spisskompetanse på helsetjenester for fremmedkulturelle og 
fremmedspråklige. Dette for at det er flere med alvorlige og sammensatte psykiske lidelser som følge av 
fysisk sykdom, skader på grunn av tortur.

Tettere samarbeid spesialisthelsetjenester og kommunen bør etableres – tidlig rusintervensjon fro å 
hemme/forebygge utviklingen v psykiske lidelser. Dette krever etablerte samarbeidsstrukturer på tvers. 

Stadig omorganisering og nedleggelse av institusjoner i Finnmark har  medført dårlig kvalitet og større 
ansvar til kommunene enn tidligere skissert. Tjenesten DPS har vært for mye innover rettet, og ikke 
drevet med oppsøkende virksomhet.

Behovet for økt oppsøkende virksomhet i rusomsorgen fungerer ikke og er ikke bygd opp i takt med 
intensjonene. For mange ROP pasienter er tiltaket som konsultasjon på et kontor ikke et riktig tiltak. 
Erfaringer viser at denne pasientgruppen møter ikke opp til avtalte konsultasjonstimer. Det må 
 prioriteres at spesialisthelsetjenesten  må drive oppsøkende arbeid  ute i feltet sammen med/ hjemme 
hos bruker i samarbeide med kommunene.

Positivt  at Helse Nord må fortsette med å utvikle kvalitetsindikatorer innen psykisk helsevern og det må 
gjennomføres regelmessige brukerundersøkelser.

Hammerfest kommune er bra at det opprettes 5 regionale sikkerhetspsykiatriske plasser. Og at det 
opprettes et regionalt medikamentfritt behandlingstilbud ved UNN.

Det forebyggende arbeid som er tenkt rundt barn som pårørende er bra. Likeså at brukermedvirkning for 
barn og unge traumatiseres. Når det gjelder utviklingsområder for psykisk helsevern for barn og unge så 
er det positivt at det skal tilbys utredning og behandling av rus- og avhengighetslidelser. Det er gledelig å 
kunne lese om samarbeidet og felles ansvar som tenkes for disse barn sett i forhold ti barnevern og 
psykiske lidelser hos barn og unge. At det blir styrket gjennom regionale og lokale  samarbeidsavtaler som 
beskriver samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og barnevernet.  Et felles akuttilbud er helt på sin 
plass og nødvendig.

Med vennlig hilsen
Grethe Gebhardt
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Rådgiver – sentraladministrasjon 
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