
 

Tjenestekriterie psykisk helse- og rusarbeid, godkjent 18. o5. 2021 

 

Type tjeneste Psykisk helse- og rusarbeid 
Lovgrunnlag Helse- og omsorgstjenesteloven kap.3, § 3-2 og kap. 10  

Klagegang Ja jf. Pasient- og brukerrettighetsloven § 7-2. 

KPR registrering Ja 

Egenbetaling Nei 

Formål med tjenesten Tjenesten skal forebygge og redusere problemutvikling og fremme brukerens 
mestring av eget liv, herunder egen helse, arbeid, sosial inkludering, hjelp i bolig 
m.m.   

Beskrivelse av tjenesten Tjenesten er et helhetlig tilbud som styrker muligheten for mestring av egen 
sykdom/lidelse, daglig aktiviteter i egen bolig, samt styrking av sosial kompetanse 
og nettverksbygging. Tjenestetilbudet vil fremme den enkeltes sterke side, slik at 
den enkelte opplever bedring og gjøres i stand til å mestre sine utfordringer.   
  
Tjenesten kan bestå av:  

 Hjelp til selvhjelp   
 Veiledning og undervisning  
 Individuelle støttesamtaler  
 Rusmestring  
 Aktivitet   

Tjenesten omfatter ikke   Skyss/transport i bil 
 Handle matvarer 
 Tjenester som kan utføres ved legesenter (sårstell, prøvetaking, 

urinprøver, injeksjoner mm.) 
Målgruppe Voksne over 18 år med utfordringer knyttet til psykisk helse, og/eller rus.  

Kriterier og vurderinger  Har utfordringer knyttet til psykisk helse  
 Har utfordringer knyttet til rus  
 Har behov for veiledning eller undervisning for egenmestring  
 Gravide med utfordringer knyttet til rusbruk  
 Står i pårørende situasjon til mennesker med utfordringer knyttet til 

psykisk helse og rus.  
  
Kartlegging av behov med IPLOS vurdering skal gjennomføres.  
Medisinske opplysninger fra fastlege, eller spesialisthelsetjeneste skal innhentes 
ved behov. 

Kvalitetskrav til tjenesten  Tjenestemottaker skal være aktiv involvert slik at brukers 
egne ressurser og mestringsevne ivaretas.   

 Det skal oppnevnes en primærkontakt/primærteam  
 Tjenesten blir gitt av personer med god fagkompetanse  
 Tjenesten skal sikre helhetlig og forutsigbar hjelp  
 Den som har behov og oppfyller krav, skal få informasjon og tilbud om 

Individuell plan.   
 Vedtaket er tidsbestemt med inntil 1 år om gangen. Før forlengelse av 

vedtak skal det foretas ny faglig vurdering.   
Forventninger til 
tjenestemottaker  

 Gjør mest mulig selv og er aktiv deltaker 
 Gjør seg kjent med innholdet i vedtaket  
 Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig 

opptreden jfr. Arbeidsmiljølovens § 4-3.   
 Lar være å røyke mens kommunens ansatte er i hjemmet og lufter ut i god 

tid før besøk ventes 
 Tilrettelegge hjemmet slik at ansatte kan utføre tjenesten på en forsvarlig 

måte, jfr. Arbeidsmiljølovens § 4-4. 
 

 


