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KOMMUNESTYRETS VEDTAK 
Kommunestyrets vedtak 23.06.14, sak 59/14: 
«Kommunestyret vedtar «Plan for Psykiatri- og rustjenestene 2014-2020».  

Kommunestyret ber rådmannen snarest igangsette et utredningsarbeid for oppfølging av planens 
tiltak nr. 25, «Botilbud med del- og heldøgnstjenester» med fokus på helhetlige og rasjonelle 
løsninger». 

1 SAMMENDRAG 
Kommunestyrets budsjettvedtak 12.12.2011, sak 89/11, punkt 24: 
Det er behov for styrking av rus, ettervern og psykiatri arbeidet i kommunen. Det igangsettes derfor i 
2012 et prosjekt med mål om å sørge for en styrking av tjenesten/tilbudet.  

Utredningen har hatt særskilt fokus på følgende områder:  
• forebygging 
• tilbud til barn og unge 
• økende problematikk innenfor dobbeltdiagnose 
• tilrettelagte botilbud med særlig fokus på heldøgnstjenester 
• samhandling internt og eksternt 
• tidsperspektiv 2020 

Innledningsvis i utredningen, viser en oversikt over sentrale og lokale føringer innen psykiatri- og 
rusfeltet.  Regjeringens mål er at det forebyggende arbeidet, og tjenestene til personer med 
psykiatri- og/eller rusproblemer skal være tilgjengelige, kontinuerlige og tilpasset den enkeltes 
individuelle behov.  I de sentrale føringene fremkommer det at målene for helse- og 
omsorgspolitikken også er retningsgivende for rusmiddelpolitikken. 

Ved utvikling av tjenester, bør det tas med i betraktning at rus og psykisk helse har sammenfallende 
utfordringer når det gjelder å bygge opp et helhetlig tjenestetilbud. Personer med rusavhengighet 
og/eller psykiske lidelser har ofte tjenestebehov på tvers av nivåer og sektorer, og kan trenge 
oppfølging over lang tid.  Kommunene har et omfattende ansvar for tjenester til personer med 
psykiatri- og/eller rusmiddelproblemer. Tjenestene kan omfatte alt fra forebygging, råd- og 
veiledning, bolig og oppfølging i bolig, oppsøkende arbeid, samt arbeid med individuell plan, 
oppfølging før, under og etter opphold i spesialisthelsetjeneste eller fengsel, samt oppfølging av 
deltakere i legemiddelassistert rehabilitering. 

I følge Folkehelseinstituttet er kostnadene når det gjelder psykiatri og rusproblematikk, en av de 
største utfordringene samfunnet står overfor.  Bakgrunnen er; stor utbredelse, starter i ung alder, 
hemmer utdanning og arbeid, tidlig på trygdeytelser med mer.  

Hovedutfordringene innen psykiatri- og rusfeltet som kommunen har, er økende etterspørsel etter 
kommunale tjenester. Dette er blant annet på grunn av at spesialisthelsetjenesten gir kortere 
behandlingsopphold i tråd med samhandlingsreformen. Kommunen bruker store ressurser på 
tjenester til de alvorligst syke, dette er pasienter med et begrenset tilbud i spesialisthelsetjenesten.  
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Forebyggende arbeid, aktivitetstilbud, dagtilbud og annen oppfølging er det lite ressurser til. Det 
samme gjelder tidlig oppfølging av barn og unge gjennom barnevern, barnehager og skoler. 

Helse og omsorgstjenesteloven fastslår at alle innbyggere med behov for helse- og omsorgstjenester 
skal ha de samme rettighetene i kommunen uavhengig av årsak.  Kommunene har også fått et mer 
helhetlig ansvar for å følge opp pasient- og brukerrettigheter, jfr. Pasient- og brukerrettighetsloven. 
Videre blir samhandling, både internt i kommunen og mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten, 
tungt vektlagt i loven. 

Forebyggende tiltak er vidtomspennende, men effektene er vanskelig å dokumentere på kort sikt. 
Det finnes mange ulike aktører både frivillige organisasjoner, private organisasjoner, og statlige- og 
kommunale tjenester.  

I tilbudet til barn og unge, er tanken på tidlig intervensjon vektlagt i utredningen. Dette medfører at 
tjenester til barn og unge bør bygges opp slik at tjenesteytere fanger opp barn i faresonen tidligst 
mulig. Det er også sentralt at kommunen har tiltak for å ivareta de som har behov for hjelp på et 
tidlig tidspunkt. 

Personer med dobbeltdiagnoser innen rus og psykisk helse, har omfattende behov for tjenester fra 
kommunen. I følge retningslinjene for ROP-lidelser, fremkommer kommunens og DPS sitt ansvar for 
pasientgruppen.  Tiltakene som er foreslått i utredningen, er i tråd med retningslinjene.  

Utredningen skal også ha fokus på tilrettelagte boligtilbud med fokus på heldøgnstjenester. Det er i 
utredningen foreslått å bygge ut ulike konsepter, med og uten heldøgnstjenester. I samme tiltak 
foreslås det å være et kompetansesenter, slik at kommunen kan tilegne seg kompetanse innen et 
fagområde som er svært utfordrende. Dette arbeidet bør foregå i samhandling med DPS, spesielt når 
det er ROP-lidelser. Rusteamet v/DPS har et stort ansvar for pasientgruppen, samtidig som de skal 
veilede og understøtte kommunens tilbud.  

Personer med psykiatri- og/eller ruslidelser, har ofte flere etater å forholde seg til over lang tid. Det 
er viktig at Alta kommune utarbeider gode rutiner for samhandling internt og eksternt, slik at 
personene opplever et koordinert tjenestetilbud. Individuell plan er et godt verktøy til å koordinere 
tjenestene.  

Utredningen fremmer en rekke tiltak innenfor tjenesteområdene i planperioden, og vil medføre en 
betydelig aktivitetsvekst og behov for økonomiske ressurser i perioden.  Flere tiltak må utredes 
økonomisk, og gjennomføringstakten må tilpasses og vurderes gjennom planperioden. 

Organiseringen av psykiatri- og rustjenestene i Alta ble vedtatt i kommunestyret 11.02.13.  
I forbindelse med kommunestyrets behandling, ble rådmannen bedt om å vurdere om psykiatri- og 
rustjenestene i fremtiden skal være egen virksomhet. I utredningsarbeidet er det vurdert ulike sider 
av organiseringen, samt forventet vekst og kompleksitet i tjenestene.  Det anbefales at det i 2015 
starter et eget prosjekt for å gjennomgå tjenestens fremtidige organisering. 
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2 INNLEDNING 

2.1 Utredning av psykiatri- og rustjenestene i Alta kommune 
Kommunestyrets budsjettvedtak 12.12.2011, sak 89/11, punkt 24: 
«Det er behov for styrking av rus, ettervern og psykiatri arbeidet i kommunen. Det igangsettes derfor i 
2012 et prosjekt med mål om å sørge for en styrking av tjenesten/tilbudet». 

Prosjektmandatet ble vedtatt av formannskapet 18.04.12 (sak 44/12). 

2.2 Bakgrunn 
Kommunens ansvar for rus og psykiatri arbeidet er blant annet forankret i Lov om kommunale helse 
og omsorgstjenester. Behovene innenfor området har øket kraftig de siste 20 årene. Det kommunale 
tjenestetilbudet er bygget ut i forbindelse med opptrappingsplanen innen psykiatrifeltet 1999 – 
2008. Likevel opplever tjenesteapparatet manglende kapasitet og kompetanse i forbindelse med 
stadig mer komplekse problemstillinger. Nedbygging av behandlingsplasser i spesialisthelsetjenesten 
og tidligere utskriving medfører økt trykk på de kommunale tjenestene. 

Alta kommunestyre vedtok våren 2011 å samle rus- og psykiatritjenestene for pasienter over 18 år, 
blant annet ut fra at mange av pasientene hadde tjenester fra begge fagområder. Fra desember 2011 
er tjenestene samlokalisert og samorganisert. 

Følgende områder er det nødvendig å ha et særskilt fokus på: 
• forebygging 
• tilbud til barn og unge 
• økende problematikk innenfor dobbeltdiagnose 
• tilrettelagte botilbud med særlig fokus på heldøgnstjenester 
• samhandling internt og eksternt 
• tidsperspektiv 2020 

2.3 Forutsetning 
Personer med psykisk helse- og rusproblematikk, må ha tilbud på lik linje med befolkningen i Alta 
kommune.  ”Regjeringens mål er at tjenestene til personer med rusproblemer skal integreres i det 
ordinære tjenesteapparatet og ikke som særomsorg”.  I utredningen er det derfor forutsatt at 
pasienter med psykiatri- og/eller ruslidelser med behov for sykehjemsplasser, er tatt hensyn til i 
sykehjemsutredningen.   

2.4 Organisering  

2.4.1 Styringsgruppe 
Rådmannens lederteam 

2.4.2 Prosjektgruppe 
Per Prebensen, kommunalleder og prosjektleder Helse og Sosial 
Siri Isaksen, virksomhetsleder Bistand 
Ulla Britt Hansen, avdelingsleder Psykiatri- og rustjenesten 
Svein O. Hansen, virksomhetsleder Barn og Ungetjenesten 
Christel Sundsfjord, psykolog Barn og Ungetjenesten 
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Anita R. Kivijervi, konsulent Barn og Ungetjenesten, prosjektsekretær Oppvekst og kultur 
Turid Pedersen, rådgiver Psykiatri-og Rustjenesten, prosjektsekretær Helse og Sosial 

2.4.3 Referansegruppe 
Hovedutvalget for Helse- og Sosial  
Hovedutvalget for Oppvekst- og Kultur 

2.4.4 Brukerorganisasjoner 
I henhold til mandatet skulle brukerorganisasjoner inviteres inn i prosjektgruppen. Dette har ikke 
prosjektgruppen lyktes med, men har hatt dialog med brukerorganisasjonene. De har kommet med 
skriftlige innspill og deltatt i møte. 
Brukerrepresentanter: Mental Helse v/Lisa Haug, og RIO v/ Linda Daniloff. 

3 SENTRALE FØRINGER 

3.1 Samhandlingsreformen 
Samhandlingsreformen legger til grunn at den forventede veksten innen rus- og/eller psykiske 
lidelser, i størst mulig grad må ivaretas i kommunene.  Det legges opp til nær samhandling og 
samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen, for å imøtekomme føringene i 
samhandlingsreformen. 

3.2 Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011–2015) 
Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011–2015) viser den politiske kursen for helse- og 
omsorgstjenestene og folkehelsearbeidet de neste fire årene. Kommunene skal se helse- og 
omsorgssektoren i sammenheng med de andre samfunnsområdene der kommunene har ansvar og 
oppgaver. Psykiske plager og rusmiddelproblemer er viktige årsaker til sykdom, uførhet, lav sosial 
integrering og redusert levealder.  Barn av personer som har rusmiddelproblemer og psykiske plager 
og lidelser, er spesielt sårbare med tanke på å utvikle psykiske lidelser.  

3.3 Nasjonalfaglig retningslinje for rus- og psykiske lidelser 
Nasjonalfaglig retningslinje for rus- og psykiske lidelser (ROP-lidelser), gir en beskrivelse av hvordan 
utredning, behandling og oppfølging av mennesker med ROP- lidelser bør gjøres, samt en beskrivelse 
av tjenestenes roller og ansvar.  Samhandling og samarbeid internt og mellom nivåene bør være 
sentralt i oppfølging av personer med ROP-lidelser.  

3.4 Opptrappingsplan for rusfeltet 
Opptrappingsplanen for rusfeltet hadde blant annet som intensjon å gi rusreformen et faglig innhold, 
ruste opp kapasiteten i kommuner og spesialisthelsetjenesten, samt øke kvaliteten på tilbudet. 
Planen omhandlet tiltak fra forebygging til behandling og oppfølging, og folkehelseperspektivet var 
førende. Tjenester i stat og kommune skal tilpasses den enkelte brukers behov.  

3.5 Nasjonale mål og prioriterte områder for 2013, Rus- og psykisk 
helsearbeid 

Nasjonale mål og prioriterte områder for 2013, Rus- og psykisk helsearbeid, fremhever at det fortsatt 
er store utfordringer på begge disse feltene. Planen har ”Tydelig folkehelseperspektiv” som første 
hovedmål. Satsingsområder som fremheves er å; opprettholde og styrke kapasitet innen rus- og 
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psykisk helsearbeid, at omfang og utfordringer blir kartlagt, bedre tilgjengelighet og styrking av 
tjenestene, sikre samhandlingen internt i kommunen og med spesialisthelsetjenesten, frivillig sektor 
og andre aktører, styrket brukermedvirkning og pårørendearbeid.  Planen fremhever også at 
kommunene må arbeide med verdigrunnlaget for rus- og psykisk helsearbeid, for å ivareta tilbud til 
pasienter med psykiske problemer og/eller rusrelaterte problemer.  

3.6 Omsorgsplan 2015 
Omsorgsplanen fremhever at samfunnet står overfor krevende omsorgsutfordringer de neste 
tiårene.  Omsorgsplanens fem viktigste framtidsutfordringer er; nye brukergrupper, aldrende 
befolkning, knapphet på fagpersonell og frivillige, medisinsk og flerfaglig oppfølging, samt aktiv 
omsorg.  For å møte omsorgsutfordringer må vi utnytte perioden til å planlegge, 
forberede gradvis utbygging av tjenestetilbudet, og langsiktige investeringer.  Demensplan er 
en underliggende plan, med økt fokus mot yngre personer med demens og deres familier. 
Sentrale målsettinger er informasjon, forskning, økt medisinsk kompetanse, og faglig bredde i 
omsorgstjenestene.   Utfordringene er et offentlig ansvar. Det er behov for å involvere de fleste 
samfunnssektorer, samt støtte og utvikle det frivillige engasjementet fra familie, organisasjoner og 
lokalsamfunn. 

3.7 Lov om pasient- og brukerrettigheter 
Lov om pasient- og brukerrettigheter har som ”formål å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på 
tjenester av god kvalitet ved å gi pasienter og brukere rettigheter overfor helse- og 
omsorgstjenesten”.  Pårørende skal trekkes inn i arbeidet i den utstrekning pasienten og brukeren og 
pårørende ønsker det.  Når pasienten har omsorg for mindreårige barn, har 
helsepersonell en plikt til å gi informasjon, og nødvendig oppfølging til pasientens barn.  
Spesialisthelsetjenesten er pålagt å ha barneansvarlig personell, jfr. spesialisthelsetjeneste-loven.  
Det finnes flere bruker- og pårørendeorganisasjoner innen psykiatri- og rusfeltet, som bidrar i 
arbeidet med å styrke medvirkning både på system- og individnivå. Overordnet mål med 
brukermedvirkning er at brukere har reell innflytelse på utforming av tjenestene, både på individuelt 
nivå og på systemnivå.  

3.8 Opptrappingsplan for psykisk helse 1999 - 2008 
Opptrappingsplan for psykisk helse 1999 - 2008 hadde som mål å legge grunnlaget for en utbedring 
av alle ledd i behandlingskjeden.  Planen fremhevet; forebyggende arbeid, tjenester i kommuner, 
behandlingsplasser på ulike nivåer, tilgjengelig til tjenestene, behandlingskø, behandlingstid, 
oppfølging, og kvalitet på tjenestene.   

3.9 Kompetanseplan rus og psykisk helse 
Kompetanseplan rus og psykisk helse har som mål å bidra til å sikre nødvendig fagkompetanse i 
tjenestene som tilbys rusavhengige og personer med psykiske lidelser. Planen legger vekt på 
rekruttering og kvalifisering av personell, ledelse og videre- og etterutdanningstilbud, samt vil det bli 
etablert en legespesialitet i rus- og avhengighetsmedisin.  Kvalitetsløftet skal gjelde både i statlige, 
kommunale og frivillig tjenester.  Planen fremhever noen innsatsområder; kompetanseplan rus og 
psykisk helse, bedre grunnlag for styring, kunnskap om helseutfordringer og behandling, samt 
forskning, utvikling og kunnskapsstøtte. 



11 
 

3.10 Stortingsmelding nr. 30 ”Se meg” 
Stortingsmelding nr 30 ”Se meg”, skisserer hovedlinjene som regjeringen mener bør følges for 
rusmiddelpolitikken; den forebyggende innsatsen, tjenestene til personer med rusproblemer skal 
være tilgjengelige, kontinuerlige og tilpasset den enkeltes individuelle behov. De rusmiddelpolitiske 
utfordringene må, i likhet med andre helseutfordringer, møtes gjennom et tverrsektorielt 
folkehelsearbeid og satsing på tidlig intervensjon og annen forebygging som virker. Eventuelle økte 
kostnader må ses i sammenheng med det øvrige folkehelsearbeidet. De økonomiske virkemidlene 
skal understøtte målene om økt forebygging, ønsket arbeidsfordeling, gode pasientforløp og 
løsninger på beste effektive omsorgsnivå. 
Forslagene i meldingen stadfester regjeringens mål om at kommunesektoren i all hovedsak skal være 
rammefinansiert.  

3.11 Samarbeidsavtale om leveranse av helse- og sosiale tjenester 
Den 03.10.2012 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom regjering og hovedorganisasjonen Virke, 
Frivillighet Norge, Ideelt nettverk og KS Bedrift. Samarbeidsavtalen fastsetter prinsipper for 
overordnet strategisk samarbeid mellom staten og ideell sektor knyttet til sektors leveranse av helse 
og sosiale tjenester etter avtale med staten. Avtalen nedfeller visjonen for samarbeid og 
samarbeidsform.  

3.12 Statsbudsjettet 2014 
Regjeringen vil styrke sykehusenes økonomi slik at flere pasienter får behandling.  I budsjettet er det 
lagt til rette for en vekst i pasientbehandlingen på opp mot 2,3 pst. neste år. Det er et mål å kjøpe 
200 flere behandlingsplasser fra ideelle organisasjoner til pasienter med samtidige rus- og psykiske 
lidelser, pasienter med behov for akutt- og abstinensbehandling, gravide, småbarnsfamilier med 
rusproblemer, og unge med omfattende hjelpebehov. Investeringer i IKT og medisinsk-teknisk utstyr, 
samt St. Meld. 9 (2012 – 2013) Én innbygger – én journal, er satsingsområder for regjeringen.   
Regjeringen legger vekt på et tilstrekkelig og forsvarlig omsorgstilbud, med tilsagn om tilskudd til 
12000 heldøgns omsorgsplasser i perioden 2008–2015. Videre følger Regjeringen opp St. Meld. 29 
(2012–2013) Morgendagens omsorg, hvor utvikling av nye løsninger i omsorgssektoren, gjennom 
utvikling og bruk av velferdsteknologi, støtte og veiledning til pårørende, samarbeid med frivillige, og 
utvikling av nye arbeidsformer.  St. Meld. 34 (2012 – 2013) Folkehelsemeldingen, følges opp med 
kunnskapsutvikling, informasjonstiltak for å fremme fysisk aktivitet, nytt nasjonalt senter for mat, 
helse og fysisk aktivitet i barnehage og skole. 

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er en viktig forebyggende tjeneste for barn og unge opp til 20 
år. Tjenestene skal bidra til å fremme barns psykiske helse, ernæring, fysisk aktivitet, avdekking av 
vold og overgrep, forebygging av mobbing, og redusert frafall i skolen. I Regjeringens forslag om 
vekst i kommunenes frie inntekter, er 180 mill. kroner knyttet til behovet for å styrke helsestasjons- 
og skolehelsetjenesten. Det foreslås også til sammen 90 mill. kroner til rekruttering av psykologer i 
kommunene, og økt kompetanse i kommunal legevakt.  

I tillegg til statsbudsjettet for 2014 foreslår regjeringen å øremerke 343 millioner kroner til 
kommunale rustiltak, og reversere foreslåtte kutt til ordningen psykisk helse i skolen. Tilskuddet skal 
bidra til en reell kapasitetsøkning i det samlede kommunale arbeidet på rusmiddelfeltet. Det er 
fortsatt behov for øremerkede tilskudd på rusfeltet. Øremerkede midler vil gjøre det mulig å bygge 
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opp bedre tjenester i kommunene, som flere mottakssentre i de store byene, et bedre ettervern 
etter avrusning, behandling, og mer sømløse overganger fra avrusning til rehabilitering.  

3.13 Sentralt lovverk 
Det er en rekke lover og forskrifter som regulerer de kommunale helse- og omsorgstjenestene. De 
viktigste er: 

• Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 
• Folkehelseloven 
• Pasient- og brukerrettighetsloven 
• Helsepersonelloven 
• Lov om Barnevernstjenester 
• Opplæringsloven 
• Lov om psykisk helsevern 
• Lov om sosiale tjenester i NAV 
• Forvaltningsloven 
• Offentlighetsloven 
• Kommuneloven 
• Forskrifter: 

o Forskrift om pasientjounal 
o Forskrift om fastlegeordning 
o Forskrift om sykepleietjeneste 
o Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjeneste 
o Forskrift om habilitering og rehabilitering 
o Forskrift om legemiddelhandtering 
o Forskrift om individuell plan 
o Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten 

3.14 Oppsummering sentrale føringer 
De ulike planene og nasjonale føringer som omhandler rus- og/eller psykiatrilidelser, har fokus på 
tjenester helt fra fosterstadiet til livets slutt.  Dette medfører at alle i kommunen, offentlige, private 
og frivillige bør gjøre en innsats for å forebygge og redusere utviklingen av rusmiddelbruk, og 
utvikling av psykiske lidelser. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester sier at kommunene har 
ansvar for alle pasienter og brukere; somatiske, psykiske lidelser, og rusmiddelavhengighet. Dette 
ligger til grunn for alle tjenester kommunen skal yte til mennesker med bistandsbehov. 
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4 LOKALE FØRINGER 
Alta kommune har gjennom flere planprosesser sagt noe om politikken i forhold til mennesker med 
behov for helse- og omsorgstjenester. I det følgende vil vi kort oppsummere de mest sentrale 
planene, som også vil ha innvirkning på denne utredningen.  

4.1 ”Alta vil” 
Kommuneplanens samfunnsdel 2004 – 2015 er kommunens overordnede mål- og styringsdokument. 
Hensikten med planen er å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale, estetiske og kulturelle 
utviklingen i kommunen.  

Helse- og sosialtjenestene er omhandlet i kapittelet Livskvalitet og velferd, der et av hovedmålene er:  
”Alta vil ha et rikt og skapende kulturliv, gode oppvekstsvilkår og et samfunn der vi tar vare på 
hverandre” 

Følgende delmål i kommuneplanen omhandler helse- og omsorgstjenester samt barn og familie. 

Delmål ”Alta vil ha gode og effektive helse- og sosialtjenester”   
Vektlegge tiltak som bidrar til å forebygge framtidig behov for helse- og sosialtjenester. Særlig viktige 
innsatsområder er barn/familievern samt rusforebyggende arbeid blant ungdom, og utvikle gode 
lokale modeller for håndtering av psykiske lidelser/kriser, samt kombinasjonsproblemet 
psykiatri/rusmiddelmisbruk. 

Delmål ”Alta vil ha gode og trygge oppvekstmiljø” 
Barnehager og skoler skal samarbeide med andre offentlige instanser for å gi riktig hjelp til riktig tid. 
Arbeide mot et bredt engasjement mot rusmisbruk, vold og kriminalitet 

4.2 Tematisk kommunedelplan for helse og sosial 
Kommunedelplan for helse og sosial ble vedtatt i kommunestyre juni 2013. 

Kommunedelplanen har følgende hovedmål: 
«Alta kommune skal tilby gode og effektive helse- og sosiale tjenester av høy kvalitet.» 
Planen beskriver følgende hovedutfordringer: Økt behov i eldreomsorgen og i forhold til 
ressurskrevende brukere, samhandlingsreformen, boligsosiale behov, rekruttering og kompetanse og 
økonomi.  

Et av fokusområdene i planen er psykiatri og rus. Særlige områder det er nødvendig å styrke og 
utvikle er tilbudene til barn og unge, dobbeltdiagnoser, tilrettelagte botilbud og samhandling. En 
utfordring er nødvendigheten av å forankre kommunedelplanen for helse og sosial mot de øvrige 
sektorene i Alta kommune samt Helse Finnmark.  Dette fordi det er nødvendig at flere brukergrupper 
skal få et tilpasset og helhetlig tilbud.  

Kommunedelplanen erstatter Rusforebyggende plan 2005-2008 og Alkoholpolitisk handlingsplan for 
Alta kommune 2008-2012.  For øvrig vises det til Regelverk og retningslinjer for salg og skjenking av 
alkoholholdige drikker i Alta kommune, k-sak 48/12 som omhandler forhold til salgs- og 
skjenkesteder, åpningstid og kontrolltiltak.  
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4.3 Tematisk kommunedelplan for sosial boligpolitikk i Alta kommune 
2010-2014 

I ”Tematisk kommunedelplan for sosial boligpolitikk i Alta kommune 2010 – 2014” framkommer det 
at kommunen har stor mangel på boliger og varierte boligløsninger for gruppen psykiatri og rus. Fra 
2003 har det skjedd en fordobling i antall personer med registrert boligbehov. Boligbehovet er i dag 
ivaretatt ved at noen bor hos foresatte, noen er midlertidig på institusjon, noen leier privat med 
kortsiktig leiekontrakt og noen er uten fast bolig. 

Alta er en vekstkommune, med de utfordringer dette gir på tomte- og boligmarkedet. 
Hovedutfordringen er å forhindre en for sterk prisvekst, slik at ungdom og mennesker med 
funksjonshemming ikke har mulighet til å komme seg inn på markedet. 

Målsettingene i den sosiale tomte- og boligpolitikken i Alta kommune er å medvirke til at det er 
byggeklare tomter, dempe prispresset, tilgang på boliger for ungdom og grupper med behov for 
særskilt tilrettelegging og oppfølging og å følge prinsippet om universell utforming.  

Planen skisserer framtidige boligsosiale behov i Alta kommune. I gruppen rus/ psykiatri og psykiatri 
har det skjedd en fordobling av antall personer med registrerte boligbehov de siste årene. Tematisk 
kommunedelplan for sosial boligpolitikk beskriver kommunens utfordringer i forhold til boliger til 
ulike brukergrupper, et boligmarked med høye priser og antatt boligbehov fram til 2030. 

4.4 Økonomiplan 2014 – 2017 

4.4.1 Tjenesteområdet Oppvekst- og kultur 
«Kommunestyrets vedtak innebærer at Oppvekst- og kultursektoren må redusere sin aktivitet med kr 
1,5 mill i 2013, kr 5 mill i 2014, kr 8 mill i 2015, og kr 8 mill i 2016. Dette er krevende fordi det er en 
vedvarende etterspørsel etter flere og ofte mer sammensatte tjenester fra våre innbyggere. 
Budsjettet fra sektoren møter ikke dette pålegget fordi krevende oppgaver og utfordringer gjør dette 
meget vanskelig.  Den økonomiske utviklingen er slik at sektoren likevel forutsetter strukturelle 
endringer for å møte utfordringene i budsjettsammenheng.  Samlet har Alta en veldig stor 
prosentandel barn og unge sammenlignet med andre kommuner. Alta har 4798 barn/unge i 
aldersgruppen 0-16 år. Det tilsvarer 25,2 % av befolkningen. Kommunen har 5957 unge i alderen 0-20 
år, og dette utgjør 31,2 % av befolkningen. En slik sammensetning av befolkningen gir Alta noen 
særegne utfordringer i forhold til andre kommuner fordi tjenestetilbudet til barn og unge må bli mer 
omfattende enn i andre kommuner.» 

Tjenesteområdets utfordringer i planperioden:   
Med bakgrunn i tjenesteområdets planverk, målsetninger, analyse av kostratallene og politiske 
føringer er det definert følgende sentrale utfordringer for tjenesteområdet for oppvekst og kultur: 

• Fokus på resultater og kvalitet i grunnskoleutdanningen 
• videreutdanning i lesing for lærere i grunnskolen 
• endring av skolestruktur, medførende reduksjon av skolelokaler og undervisningspersonell 
• styrke kommunens helsesøstertjeneste 
• styrke habiliteringstjenesten 
• innføring av to årlige barnehageopptak og oppretting av flere nye barnehageplasser 
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• redusere nettoutgiftene for skolefritidsordningen 
• styrke kulturarbeidet med eksterne prosjektmidler 

4.4.2 Tjenesteområdet Helse og sosial 
«Kommunestyret forventer kutt innenfor helse og sosial, med bakgrunn i overforbruk i forhold til 
budsjett.  Sektoren har de siste årene hatt årlige gjennomganger av driften med sikte på innsparinger 
og kutt. En rekke innsparingstiltak er gjennomført. Sektoren har imidlertid hatt problemer med å 
finne varige kutt uten å ta bort tjenester. Årsakene er mange og sammensatte; 
rettighetslovgivningen, tjenestene retter seg mot mennesker med ulike grader av bistandsbehov, 
heldøgnstjenester, infrastruktur /bygningsmasse, uforutsigbar økonomi, sektoren har ingen reserver. 
Sektorens virksomheter og basistjenester holder seg i stor grad innenfor sine budsjetter. 
Hovedårsaken til sektorens budsjettproblemer er at den ikke har blitt fullt ut kompensert for at nye 
og flere oppgaver skal løses på kommunalt nivå som følge av tidligere utskriving, nedbygging av 
langtidsplasser i spesialisthelsetjenesten og økende antall yngre ressurskrevende brukere. 
Alta kommune har i dag en ung befolkning. I løpet av de neste 20 årene vil Alta oppleve en fordobling 
av antallet personer over 67 år. Som følge av denne utviklinga opplever sektoren økt etterspørsel og 
økte behov for tjenester».   
 
Tjenesteområdets utfordringer i planperioden: 
Med bakgrunn i analyse av nøkkeltallene og vedtatt kommunedelplan er det definert følgende 
sentrale utfordringer for tjenesteområdet: 

• Eldreomsorgen jfr. sykehjemsutredninga 
• Altamodellen - utredning av spesialisthelsetilbudet i Vest-Finnmark og Alta kommune 
• Funksjonshemmede 
• Psykiatri og rus 
• Forebygging 
• Kompetanse, kvalitet, rekruttering 
• Velferdsteknologi 
• Flyktninger 
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5 ORGANISERING 
I denne delen av utredningen beskrives kommunale tjenester innenfor Psykiatri og/eller 
rusproblematikk, forebyggende arbeid, sentrale frivillige organisasjoner, samt tilbudet i helse 
Finnmark i forhold til pasientgruppen i Alta.  
 
 

 
 

5.1 Organisering av Oppvekst og kultursektoren 
Oppvekst- og kultursektoren skal ha sterkt fokus på å fremme bolyst og legge grunnlag for framtidig 
verdiskaping og vekst i samfunnet. Gode barnehagetilbud, gode skoletilbud, trygge rammer for god 
barndom og et levende kultur- og idrettstilbud skal gjøre Alta til en attraktiv og god by å bo i. 

Oppvekst og kultur sektoren gir i all hovedsak direkte tjenesteproduksjon overfor innbyggerne i form 
av kulturtilbud, skoletilbud, helsesøstertjenester, barnevernstjenester, barnehagetjenester, tjenester 
til familier med barn med ekstra behov for bistand og skoletjenester. 

Arbeidet med barn og unge skal ha fokus på tidlig innsats og forebygging. Tidlig innsats betyr at barn 
med små eller store behov for ekstra hjelp i skole, hjem og fritid skal få slik hjelp så tidlig som mulig. 
Vi skal ha tidlig innsats i alle våre virksomheter: barnehager, skoler, kulturaktivitetene og i barn- og 
ungetjenesten.  
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5.1.1 Barn- og ungetjenesten 
Barn og unge tjenesten har som mål at det skal være en dør inn til hjelpeapparatet for barn/unge og 
deres familier. Barn- og ungetjenesten ivaretar barn og ungdom mellom 0 og 18 år. Dette gjennom 
tjenestene helsesøster, barnevern, Habilitering eller PPT.  

Tjenesten skal bidra til /realisere: 
• Samordning av alle kommunale tjenester/hjelp til barn/unge og familier 
• Sammenheng i tjenestene til barn/unge og deres familier 
• Sikre at barn/unge ivaretas på alle arenaer som hjem, skole/barnehage og fritid 
• Tidlig innsats i samarbeid med barnehager og skoler for å sikre at barn/unge får tidlig hjelp 

med sikte på forebygging framfor seinere reparasjon / behandling 

5.1.1.1 Barnevern  
Barnevernstjenesten har 1 fagleder og 15,8 fagstillinger, som tilsvarer 3 stillinger pr 1000 barn 0 – 17 
år. Tjenesten jobber med saksbehandling og tiltak etter Lov om barnevernstjenester av 01.01.1993. 
Barnevernstjenesten skal etter loven også drive forebyggende virksomhet i risikogrupper. Det finnes 
ingen nøyaktige tall hvor stor del av arbeidet i barnevernstjenesten som ivaretar barn og ungdom 
med rus- og eller psykiske problemer, men en har tall på hvor mange barn/ foreldre som er registrert 
med denne problematikken (Se tabell 1 i vedlegg). Kostratallene viser at Alta kommune har en høy 
andel undersøkelsessaker i barnevernstjenesten, sammenliknet med andre kommuner med lik 
størrelse. Barnevernstjenesten har i løpet av 2013 organisert et fosterhjemsteam, som jobber med 
oppfølging av barn og ungdommer i fosterhjem. 

5.1.1.2  Habilitering  
Habiliteringstjenesten har fagleder i hel stilling samt en saksbehandler/konsulent. Antall aktive 
brukere innenfor tjenestegruppen - avlastning, støttekontakt, omsorgslønn, praktisk bistand m.m. er 
ca. 155. Av disse er rundt 50- 60 i diagnosegruppe med psykiske lidelser eller plager, og 20-30 som 
vurderes i risikosonen for å utvikle slik problematikk. Den siste tiden har en sett en økning i antall 
ungdom som mottar tjenester, da særlig innenfor psykisk helse. Det kommer inn ungdom med nye 
og komplekse diagnoser, som i stor grad berører den psykiske helsen, samt familie og systemet 
rundt. Viser til tabell 2 i vedlegg for en kartlegging av diagnoser i habiliteringstjenesten. Tjenesten 
har fokus på utvikling av aktiv fritid, for å gi et tilbud om gode tjenester knyttet til fritid og avlastning 
for barn- og unge med bistandsbehov.  

Barn- og ungetjenesten ivaretar barn og ungdom mellom 0 og 18 år. Etter 18 år overtar Bistand der 
det er behov for tiltak eller tjenester fra kommunen. Barn- og ungetjenesten/ habilitering og Bistand 
har overføringsmøter en gang i halvåret der det gis informasjon om brukere som fyller 18 år. Ved 18 
års dagen gjør Bistand en ny vurdering i forhold til helse- og omsorgstjenester. Ut over dette skjer 
overgangen mellom barn og voksen gjennom ansvarsgruppemøter rundt personen.  

5.1.1.3 PPT  
Pedagogisk psykologisk tjeneste har 13,8 stillinger og yter tjenester til barnehager og skoler på 
systemområdet i form av tidlig innsats i skoler og barnehager, veiledning LP modellen og 
systemmøter i skoler og barnehager. Tjenesten har sakkyndighetsvurdering og behovsbeskrivelse av 
enkeltbarn mellom 0 og 16 år, samt tiltak eller veiledning i hjem, skole eller barnehage ved behov. 
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PPT registrerer henvisningsårsak i sitt system, og utfordringene ligger i hovedsak rundt 
sosioemosjonelle vansker, oppmerksomhet og konsentrasjon (se tabell i vedlegg) 

5.1.1.4 Helsesøster  
Helsesøstertjenesten har 10 helsesøstre i 100 % stilling. Av disse er 2,4 stillinger knyttet opp mot 
skolehelsetjeneste. Alta kommune har inngått en avtale med Finnmark fylkeskommune der man 
sammen finansierer en 100 % stilling helsesøster som primært skal jobbe med ungdom i alderen 16-
20 år. Denne er plassert på Alta videregående skole. De øvrige stillingene i tjenesten er knyttet opp 
mot lederfunksjon, helsestasjon og vaksinasjonskontor (Se tabell 3 i vedlegg). 

Helsesøstrene jobber forebyggende i helsestasjon og skole, blant annet i forhold til helse, 
vaksinasjon, pubertet/ seksualitet og kosthold. De har videre en viktig funksjon i arbeidet med Tidlig 
innsats, da de er det første barn- og foreldre møter etter fødsel og gjennom oppfølging gjennom 
barnekontroller. Helsesøstertjenesten følger opp ungdommens helsestasjon i samarbeid med 
jordmødrene, der fordelingen er 20-30.  

5.1.1.5 Tiltaksteam 
Den 01.01.13 etablerte Barn – ungetjenesten et eget ”Tiltaksteam” som i dag består av 
psykologspesialist, tre atferdsterapeuter og en kognitiv terapeut. Teamet er et spesialisert og 
supplerende tilbud i Barn- og ungetjenesten, og skal hovedsakelig arbeide forebyggende i forhold til 
familier og enkeltindivider. Tiltak iverksettes som hovedregel etter henvendelse fra 
Barneverntjenesten, PP-tjenesten, Helsesøstertjenesten eller Habiliteringstjenesten. 
Psykologspesialist har det koordinerende ansvaret for tildeling av saker, evaluering og rapportering. 

Teamet skal hovedsakelig arbeide forebyggende i forhold til familier og enkeltindivider med fokus på: 
• Gjennomføre foreldreveiledning på oppdrag fra saksbehandler i barneverntjenesten. 
• Gjennomføre foreldreveiledning som en del av tidlig innsats i Alta kommune. 
• Gi korttidsterapi til ban og ungdom med lettere psykiske vansker.  
• Tilby veiledning knyttet til samspill- og atferdsvansker. (PMTO) 
• Tilby foresatte opplæring i forhold til å forstå og håndtere angst, depresjon, skolevegring og 

diagnoser hos barn. (psykoedukasjon) 
• Tiltaksteamet vil kunne ta unna en del saker som Barn- og ungetjenesten ikke har kapasitet 

til – spesielt innenfor områdene psykisk helse og atferd. 

5.1.1.6 Botilbud enslig mindreårige flyktninger 
Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak – PS 50/11 – har Oppvekst og kultur fått ansvar for 
bosetting av enslige, mindreårige flyktninger. I samsvar med kommunestyrets vedtak etableres dette 
tilbudet i samarbeid med IMDI, og kommunens bosetting hjemles i lov om barnevernstjenester. For 
øyeblikket har vi 30 bosatte i denne gruppen. Disse bor dels i nye leide lokaler som tidligere ble brukt 
av Park hotell. I tillegg disponeres to boenheter i byen. 

5.1.1.7 Barneavlastning og tiltaksbase 
Det finnes to kommunale enheter som drives på døgnbasis i Oppvekst og kultur, tiltaksbasen med 
fritid- og avlastningstilbud til 13 barn og ungdom innenfor autismespekteret, og barneavlastningen 
med tilbud til 11 barn og unge med bistandsbehov. Fagleder i Barn- og ungetjenesten/ habilitering 
har veiledningsansvar for ansatte i enhetene. 
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5.1.2 Huset 
Huset er et lavterskeltilbud for ungdom. Huset har god tradisjon på å søke eksterne prosjektmidler og 
klarer på den måten å holde aktivitetsnivået oppe. Innen flere felt har Huset fått en viktig rolle 
regionalt. Spesielt innen utviklingen av unge talent innen rytmisk musikk, teater og dans.  

5.1.3 Skoler og barnehager 
Alta kommune har 17 skoler og 19 barnehager. Mye av det forebyggende arbeidet ligger i disse 
virksomhetene, og det er vanskelig å tallfeste hva som gjøres i direkte arbeid med barn og unge i 
disse virksomhetene. 26 av disse enhetene er omfattet av Tidlig innsats. 

Alta kommune har etablert 5 skolebaser der vi gir et helårig tilbud til barn om opplæring og om 
omsorg. Elevene får sitt tilbud delvis i basene og delvis sammen med elever i den klassen de tilhører. 
Basene gir skoletilbud i henhold til opplæringsloven og avlastningstilbud i henhold til Helse og 
omsorgstjenesteloven.  

5.1.4 Ungdommens helsestasjon 
Ungdommens helsestasjon er et kommunalt tilbud bemannet med helsesøster i 15 % og jordmor i 35 
% stilling. Ut over dette bemannes helsestasjonen med lege og psykolog ved behov.  
Ungdommen helsestasjon er et tilbud til ungdom opp til 24 år. Her kan ungdom få råd og veiledning 
om blant annet rus, seksualitet, kjønnssykdommer, psykiske problemer og kosthold. Helsestasjonen 
er en deltjeneste til den vanlige helsestasjonsvirksomheten.  Åpningstidene følger skoleruta, og har 
åpent hver onsdag fra kl. 14.30 - 18.30.  

5.2 Organisering av Helse og sosial 
Helse- og sosial har 800 ansatte fordelt på 480 årsverk. 
Tjenestene er fordelt på virksomhetene: helse, bistand, omsorg og NAV. 

5.2.1 Virksomhet for Helse 
Helse består av legetjenester, syke- og fødestue, rehabilitering og flyktninghelsetjenester.  Det er 22 
fastlegehjemler i Alta kommune fordelt på 4 legesenter. Sykestua har 9 senger som brukes før, 
istedenfor og etter sykehusbehandling. Fødestua har 4 plasser som brukes i henhold til nasjonale 
seleksjonskriterier.  

5.2.1.1 Legetjenester 
Legens ansvar er hjemlet i lov om kommunale helse og omsorgstjenester, og skal foreta utredning, 
behandling, diagnostisering, herunder henvisning til øvrig spesialisthelsetjenester. Legene har ansvar 
for alle diagnosegrupper, herunder psykisk helse og rusmiddelproblemer. Legene skal delta i 
oppfølging av behandlingen som er skjedd i spesialisthelsetjenesten, herunder medisinering, og 
forebygging av sykdomsutvikling. 

5.2.1.2 Jordmortjenesten 
Jordmortjenesten har oppfølging av gravide gjennom svangerskapet i samarbeid med fastlegene. Den 
gravide kan velge om hun kun vil benytte seg av jordmor. Der det er hensiktsmessig går hun også til 
lege. Ungdommens helsestasjon drives av jordmortjenesten i samarbeid med helsesøstrene. 

5.2.1.3 IP team 
IP teamet er tverrfaglig og tverrsektorielt sammensatt og har representanter fra Barn- og 
ungetjenesten, Bistandsavdelingen, NAV Alta, Omsorg og Helse og sosialadministrasjonen. Teamet 
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mottar, vurderer og behandler søknad om IP (individuell plan), samt finner koordinator. Per i dag har 
Alta kommune ca. 175 brukere med IP. 

5.2.2 Omsorg 
Omsorg har som formål å yte helse- og omsorgstjenester. Omsorg gir døgntilbud innenfor 
hjemmebaserte tjenester, omsorgsbolig og sykehjem. Disse tjenester suppleres med en rekke andre 
tjenester.  

5.2.3 NAV Alta 
NAV har om lag 200 - 230 brukere som mottar sosialstønad pr måned.  Det fremkommer at ca. 90 % 
av disse har psykiatri- og/eller ruslidelser.  Det er inngått egen samarbeidsavtale med NAV som 
medfører at bosetting av flyktninger og introduksjonsprogrammet utøves av NAV, i tillegg til 
tjenester hjemlet i lov om sosiale tjenester i NAV.  

5.2.4 Bistand 
Bistand er en av tre virksomheter i helse og sosial, og har 5 avdelinger: Dag- og arbeidssenteret, 
Kongleveien, Miljøarbeidertjenesten, Botiltakene, og Psykiatri- og Rustjenesten. Bistand har vel 160 
årsverk fordelt på omkring 200 ansatte. Bistand gir tjenester til mennesker over 18 år med rus 
og/eller psykiske lidelser, samt mennesker med psykisk og/eller fysisk funksjonshemming. 
Virksomheten har ulike botiltak med hel- og deldøgns- pleie- og omsorg, avlastningstiltak, 
miljøarbeidertjeneste, praktisk bistand, omsorgslønn, dag og arbeidstilbud, fritidstilbud.  

I tillegg har kommunen avtale med Stiftelsen Betania om drift av boliger til personer som er i kontakt 
med avdelingene. 

5.2.4.1 Psykiatri- og rustjenesten 
Tjenesten har 25,6 årsverk og gir tilbud til: 

• Mennesker med alvorlige og langvarige psykiske lidelser  
• Mennesker med hel- og deldøgnstjenester i boliger 
• Mennesker som trenger oppfølging etter akutte psykoser 
• Mennesker som har et rusproblem i tillegg til sin psykiske lidelse 
• Mennesker med rusproblemer 
• Mennesker i krise 
• Mennesker med angst og depresjoner 

Maskinsvingen  
Maskinsvingen er et boligtilbud med 6 enheter for personer med ulike psykiske lidelser. Det tilbys et 
omsorgs- og miljøterapeutisk tilbud med målsetting å gjøre brukerne i stand til bedre å mestre egne 
liv, samt gjøre de i stand til å flytte i egne boliger med mindre eller ingen bistand. Gnisten er et 
møtested for personer med psykiske problemer, lokalisert til Maskinsvingen.  

Sandfallveien 
Sandfallveien er et botilbud med 7 leiligheter. Målgruppen er brukere som har avsluttet 
rusbehandling, og som ønsker hjelp til å opprettholde og videreføre en rusfri tilværelse.  Det er en 
målsetting å hjelpe brukere til utviklingsmuligheter og økt opplevelse av mestring. Det legges til rette 
for å gi brukere en mulighet til å fungere i samfunnet ved å tilby tilrettelagt arbeidstrening, ulike 
fritidstilbud, økt bo kompetanse og positiv nettverksbygging. 
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Ruskoordinator 
Ruskoordinator skal bidra til å heve ruskompetansen i kommunen til de som jobber med ungdom. 
Der ungdommen befinner seg, dagtid og kveld, skal de som er sammen med dem, tidlig kunne 
avdekke om ungdommen har psykiske lidelser og rusmiddelproblematikk i familie, nettverk eller hos 
ungdommen selv.  Ved å samarbeide i de ulike tjenestene skal vi kunne bidra med at brukeren får et 
helhetlig og individuelt tilpasset tilbud.  Målgruppen er unge i risikosonen i aldersgruppen 12-18 år.  

Rop-teamet (rus- og psykiatrilidelser) 
Alta kommune har styrket tilbudet til pasienter med ROP-lidelser, ved å utvide tilbudet til økt 
tilgjengelighet gjennom del-døgntjenester.  Det er 3 årsverk i tilbudet, som er fordelt på 4 ansatte.    

Tiltaket er finansiert gjennom ulike tilskuddsordninger gjennom Arbeids- og velferdsdirektoratet og 
Helsedirektoratet.  Ved ytterligere tilskudd kan tilbudet utvides.  Et av målene i tiltaket er god 
samhandling med spesialisttjenestene.  

Målgruppen i tiltaket, kan få bedre forutsetning til å nyttiggjøre seg tiltak fra både 1. og 2. 
linjetjenester, når de har trygge og stabile boforhold.  Ved å samordne polikliniske 
spesialisthelsetjenester, sammen med kommunale døgntjenester, kan vi oppnå og styrke 
målgruppens bo-kompetanse, samt å ivareta pasientenes helse.   

5.2.5 Avtaleforhold Stiftelsen Betania 
Ulike avtaleforhold mellom Alta kommune og Stiftelsen Betania ivaretar dagtilbud og boligtilbud for 
mennesker med rus og/eller psykiske lidelser. Dagtilbudet Møteplassen på Betania tilbyr ulike 
aktiviteter som brukerstyrt kafé, matlaging, formingsaktiviteter og turaktiviteter. Tilbudet brukes 
daglig av 20 – 25 brukere. 

Ved Betania er det 21 leiligheter forbeholdt mennesker med psykiske lidelser. I tillegg har flere 
rusproblemer. Det tilbys miljøarbeid og helsetjenester til disse.  

Botiltak Elim 
Dette er et nytt botiltak i Alma Halses vei som er heldøgns bemannet.  
Boligen inneholder 5 boenheter; 1 stor og 4 mindre og er tiltenkt brukere med psykiske lidelser med 
særskilte behov. Alta kommune har inngått en avtale med Stiftelsen Betania om driften.  

5.3 Prosjektstilling, Boligsosialt arbeid i Alta kommune 
Alta kommune vedtok i 2010 ”Tematisk kommunedelplan for sosial boligpolitikk i Alta kommune2010 
– 2014”.   For å koordinere tiltakene og følge opp gjeldende retningslinjer, ble det i 2012  ansatt en  
prosjektleder/koordinater til å følge opp planens handlingsdel.  Prosjektstillingen er finansiert med 
kompetansetilskudd fra Husbanken.  Prosjektlederstillingen er lokalisert til avdeling for 
Samfunnsutvikling (ASU) både i forhold til fysisk plassering og tilsettingsforhold. Prosjektstillingen 
skal uavhengig av tilhørigheten ha en sektorovergripende funksjon. 
 
Formålet med prosjektet er at; ”Alta kommune skal kunne imøtekomme boligsosiale behov i 
fremtiden på en god måte”.  
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5.4 Distriktspsykiatrisk senter (DPS) Vest Finnmark 
DPS Vest-Finnmark har ansvar og oppgaver på spesialistnivå innenfor psykisk helsevern for voksne og 
barn- og unge i Vest-Finnmark. Det desentraliserte tilbudet består av dag- og døgntilbud, polikliniske 
tjenester og ambulante tjenester. 

DPS har ansvar for: 
• akutt- og krisetjenester 
• spesialisert utredning og behandling 
• tett samarbeid med kommunene og øvrig spesialisthelsetjeneste 
• bistå kommunene med råd og veiledning 

DPS Vest-Finnmark dekker kommunene Alta, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy, Kvalsund og 
Nordkapp og følgende avdelinger ligger i Alta: 

• Døgnavdelingen, post Jansnes 
• Døgnavdelingen, post Alta 
• Voksenpsykiatrisk poliklinikk inkl. dagavdeling-gruppeterapeutisk team 
• Rusteamet ved VPP 
• Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk inkl. ambulant team 

5.5 Alta videregående skole 
Alta videregående skole er fylkets største skole med i overkant av 1000 elever, og ca 200 ansatte. 
Hovedskolen, der administrasjonen holder til ligger i Skoleveien, mens programområdene for de 
"tunge" yrkesfagene ligger i Gymnasveien. Skolen har elevhybler på elevheimen og internatet. Skolen 
har tilbud om Oppfølgingstjeneste, Rådgivertjeneste, Helsesøstertjenester, og Pedagogisk 
psykologisk rådgivningstjeneste. 

5.6 Frivillige, ideelle og private organisasjoner i Alta kommune 
Alta kommune har et rikt organisasjonsliv, både innenfor idrett og kultur. Alle disse vil være viktige 
bidragsytere i det forebyggende arbeidet i forhold til mennesker med psykiske lidelser eller 
rusmiddelproblematikk. Det er ikke målbart hvor stort omfanget er, men det er ønskelig å trekke 
fram noen av de som jobber direkte mot gruppen. 

5.6.1 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS  
Veiledningssenteret er drevet av Norske Kvinners Sanitetsforening avd. Troms og Finnmark. Senteret 
er et tilbud for pårørende til rusmiddelavhengige.  Senteret starter vinteren 2014 opp barnegruppen 
VeNN- en aktivitets og samtalegruppe for barn mellom 8 og 12 år der en eller begge foreldrene har et 
rusproblem. Alta kommune har en samarbeidsavtale med NKS om drift av barnegruppene. 

5.6.2 SISA kultursenter 
SISA kultursenter har et kultur og fritidstilbud til hele Altas befolkning. En rekke organisasjoner har 
sin aktivitet i SISAs lokaler, og de anser seg selv som en paraplyorganisasjon. SISA drives i stor grad av 
prosjektmidler og støtte fra blant annet Alta kommune og næringslivet. De har jobbet godt i forhold 
til inkludering for grupper som flyktninger og mennesker med psykiske lidelser.  

5.6.3 RIO (Rusmisbrukernes interesseorganisasjon) 
RIO er en landsdekkende brukerorganisasjon som ble stiftet i 1996. Organisasjonens formål er å 
påvirke slik at rusmisbrukere kan få tilrettelagt veien tilbake til samfunnet gjennom et mangfoldig 



23 
 

behandlingstilbud og en individuell tilrettelagt integreringsprosess.  Alle RIOs ansatte og frivillige er 
tidligere rusavhengige som på forskjellige måter har kommet ut av avhengigheten. 

5.6.4 NA (Anonyme narkomane) 
NA er et fellesskap eller forening av rusfrie menn og kvinner.  Målet er at gjennom jevnlige møter 
skal hjelpe hverandre til et rusfritt liv. NA er ikke knyttet til noen andre organisasjoner, og er ikke 
forbundet med noen politisk eller religiøs gruppe. Det mest sentrale i Anonyme Narkomane er NA-
møter. På disse møtene kan rusavhengige få en mulighet til å dele erfaringer, samt få styrke og håp 
rundt det å leve et rusfritt liv.  NA Alta har hatt jevnlig møteaktivitet for sine medlemmer siden 2008. 
NA har startet en selvhjelpsgruppe for pårørende, Naranon i Alta. 

5.6.5 AA (Anonyme alkoholikere) 
Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med 
hverandre for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til fra alkoholisme. AA er 
ikke knyttet til noen sekt, trossamfunn, politisk parti, organisasjon eller institusjon. AA sitt formål er 
gjennom likemannsarbeid å hjelpe hverandre til edruskap. AA Alta har hatt aktivitet over mange år, 
men er for tiden ikke aktiv. 

5.6.6 Mental Helse Alta 
Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, 
pårørende og andre interesserte. Gjennom politisk påvirkningsarbeid, folkeopplysning og formidling 
av brukererfaring, jobber organisasjonen for økt åpenhet, bedre forebygging og behandling av 
psykiske helseproblemer.  Mental Helse Alta, er et lokallag av Mental Helse Finnmark. 

5.6.7 Autismeforeningen Finnmark 
Foreningen arbeider for at samfunnet oppfyller sine forpliktelser overfor mennesker med 
autismespekterdiagnoser (ASD), gjennom like muligheter for deltakelse i samfunnet, samt 
forpliktende langtidsplanlegging i et helhetlig og livslangt perspektiv.  Foreningen har kontor i Alta, og 
har årlige samlinger og fagdager for sine medlemmer. 

5.6.8 ADHD-foreningen 
Foreningen har som mål å spre kunnskap og forståelse for ADHD. De holder medlemmene 
underrettet om rettigheter og muligheter for støtte fra samfunnets hjelpeapparat, samt fremmer 
samfunnsmessig likestilling for mennesker med ADHD. Organisasjonen arrangerer bl.a. sommerleirer 
og familieseminarer.  Lokallaget i Alta trenger nytt styre, og er derfor midlertidig lagt på is.   

5.6.9 Kom.Inn 
Kom.Inn er en kafé for ungdom mellom 13 og 19 år. Kafeen har gratis internett, playstation, biljard, 
bordtennis, brettspill m.m. Kafeen er et rusfritt alternativ. Alta Menighet er ansvarlig for kafeen, 
sammen med Frikirka, Normisjon og Filadelfia. Kafeen har en daglig leder, i tillegg til flere 
deltidsansatte. Ellers jobber voksne og ungdom her på frivillig basis. Kom.Inn driftes med støtte fra 
Alta kommune. 
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6 PSYKISKE LIDELSER OG RUS 

6.1 Forekomst av psykiske plager og lidelser, Folkehelseinstituttet 
Rapporten ”Psykiske lidelser i Norge – Et folkehelseperspektiv” er den første omfattende rapporten 
om psykiske lidelser i Norge. Rapporten beskriver utbredelsen av de ulike psykiske lidelsene på ulike 
alderstrinn, sårbarhetsfaktorer, risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer for psykiske lidelser, samt 
dokumenterer de viktigste konsekvensene av psykiske lidelser for det norske samfunnet. 

6.1.1 Psykiske lidelser blant voksne 
Anslagsvis 50 % av den voksne befolkning rammes av en psykisk lidelse i løpet av livet, og ca. en 
tredjedel i løpet av et år. Forekomsten av psykiske lidelser i Norge er omtrent på nivå med det vi 
finner i andre vestlige land og forekomsten har vist seg relativt stabil de siste tiårene. Angstlidelser, 
depressive lidelser og alkoholmisbruk er de tre vanligste gruppene psykiske lidelser i den norske 
befolkningen. Viser til tabell i kapittel 7.2 for forekomst av psykiske lidelser.  

6.1.2 Psykiske lidelser blant barn og unge 
Mellom 15 og 20 % av barn og unge i Norge har nedsatt funksjon på grunn av psykiske vansker. 
Halvparten av disse har symptomer som kvalifiserer for en diagnostiserbar psykisk lidelse. For mange 
er symptomene forbigående, og hver tredje 16–åring vil ha oppfylt de diagnostiske kriteriene for en 
psykisk lidelse en eller annen gang i løpet av barneårene.  

De vanligste lidelsene er angst, depresjon og atferdsforstyrrelser. De fleste har forbigående 
symptomer, men 25 % til 40 % av barna med diagnostiserbare lidelser har symptomer som vedvarer 
over år. Viser til tabell i kapittel 7.2 for forekomst av psykiske lidelser hos barn. Det er små 
kjønnsforskjeller i forekomsten av psykiske lidelser fram til seksårsalderen. I aldersgruppen 6 til 12 år 
er to av tre med diagnostiserbare psykiske lidelser gutter. Etter puberteten er to av tre med psykiske 
lidelser jenter. Hyperaktivitet og konsentrasjonsvansker, atferdsforstyrrelser og ADHD er vanligst for 
gutter. Flest jenter blir henvist til behandling på grunn av emosjonelle symptomer som angst, tristhet 
og depresjon.  

6.2 Psykisk helse i et samfunnsøkonomisk perspektiv 
Rapporten fra Folkehelseinstituttet konkluderer med at den største utfordringen for folkehelsen, er 
psykiske lidelser som angst, depresjon og alkoholmisbruk. Områdene må følgelig prioriteres da dette 
er lidelser som rammer flest, koster samfunnet mest men som samtidig i stor grad lar seg forebygge. 
Antatt total samfunnskostnad er 60 – 70 mrd pr år. Bakgrunnen til kostnadene er; stor utbredelse, 
starter i ung alder, hemmer utdanning fra tidlig ungdomsår, hemmer start i arbeidslivet, fører til 
uføretrygd i ung alder, fremmer utstøting fra utdanningsinstitusjoner og arbeidsliv, lange og 
tilbakevendende sykefraværsperioder, og høy overdødelighet.  

Belastninger på barn:  
450 000 barn bor sammen med foreldre, hvor en eller begge foreldre har psykiatri eller 
rusproblematikk.   

Sykefravær:   
Psykiatriske lidelser er en av hovedårsakene til sykemeldt fravær fra arbeid. Ca. 35 % av alt fravær 
skyldes psykiske lidelser.  Ca. 40 % av langtidsykefraværet skyldes psykiske lidelser, og depresjon står 
alene for halvparten av det langtidssykemeldte fraværet for psykisk lidelse (Se tabell 10 i vedlegg). 
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Uføretrygd:  
Psykiske lidelser øker som årsak til uføretrygd (Se tabell 9 og 11 i vedlegg).  Uføretrygding for psykisk 
lidelse skjer i ung alder, og er hovedårsaken til uføretrygd frem til 50 års alderen.  Ved over 50 års 
alder, ser vi muskel-skjelettsykdommer og andre diagnoser er hovedårsak til uføretrygd.  70 % av 
uførtrygdkostnadene er knyttet den unge befolkningen. 

Tapte arbeidsår:   
Med bakgrunn i at uførhet pga. psykiske lidelser i ung alder, gir psykiske lidelser flest tapte arbeidsår i 
forhold til andre årsaker. Det er anslått at antall tapte arbeidsår pga. psykiske lidelser er 
gjennomsnittlig 21 år per uføretrygd, gitt pensjonsalder 67 år. 

Sykdomsbelastning: 
Av alle diagnoser og årsaker til sykelighet, er det i gjennomsnitt målt at 25 % er diagnostisert som 
psykiske lidelser som fører til en eller annen form for belastning for samfunnet. 

Samfunnsøkonomi: 
Folkehelseinstituttet anbefaler at for å redusere de samfunnsøkonomiske kostnadene, må tiltak 
settes inn før sykdom opptrer, samt gjennom forebygging redusere antall nye tilfeller av sykdom. 

6.3 Helsemessige og sosiale skader av rusmiddelmisbruk 
Utdrag fra rapport 3/2011 Statens institutt for rusmiddelforskning: 
Gjennom rusreformen ble behandling for rusmiddelmisbruk overført fra fylkeskommunen til staten 
ved de regionale helseforetakene. Behandling for rusmiddelmisbruk ble dermed en del av 
spesialisthelsetjenesten. Kommunene beholdt imidlertid sitt ansvar for å yte andre typer tjenester til 
rusmiddelmisbrukere.  

Bruk av rusmidler kan være en direkte eller indirekte årsak til en rekke helsemessige og sosiale 
skader.  Statistikk fra Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) viser at det er flere 
sykehusinnleggelser, og dødsfall der alkohol eller narkotikabruk var hoveddiagnosen.  I tillegg til 
dette vil rusmiddelbruk også være en medvirkende årsak ved mange andre sykehusinnleggelser og 
dødsfall. For eksempel vil påvirkning av alkohol eller andre rusmidler være en utløsende faktor ved 
mange voldsskader, selvpåførte skader og ulykkestilfeller, uten at dette fremkommer av diagnosen.    

Alkohol- og narkotikamisbrukere har ofte et bruksmønster som omfatter flere rusmidler. Blant 
sprøytemisbrukere er bruk av vanedannende legemidler svært utbredt; mer enn tre av fire 
heroinbrukere, og vel halvparten av amfetaminbrukere rapporterer bruk av legemidler. 
Kombinasjonsbruk øker risikoen for overdose. Omfanget av bruk av vanedannende 
legemidler synes å ha økt betraktelig blant heroinbrukere i perioden 1994–2004, og kan være en 
forklaring på økningen i narkotikadødsfall i samme periode. I Norge har salget av vanedannende 
legemidler økt betydelig i perioden 1999  – 2009, og økningen er størst i salg av sovemidler. Salg av 
angstdempende medisiner, og smertestillende medikamenter har hatt en liten økning i perioden. I 
samme periode (dvs. 1998 til 2008), har det vært en betydelig økning i behandlingstiltak for 
rusmiddelmisbrukere hvor pasientens hovedmisbruk har vært vanedannende legemidler.  

Målt i antall personer er antakelig avhengighet av vanedannende legemidler, nest etter 
alkoholavhengighet, det største avhengighetsproblemet i Norge. En viktig utfordring for helsevesenet 
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vil derfor være å begrense omfanget av avhengighet, og misbruk av vanedannende legemidler, uten 
at dette går på bekostning av den nytten som svært mange pasienter har av disse legemidlene.  

Samlet sett er det grunn til å anta at alkoholbruk står for en større andel av helseskadene enn det 
narkotikabruk gjør her i Norge. For det første er voldskriminalitet langt oftere knyttet til alkohol- enn 
til narkotikabruk.  Narkotikabruk ser ut til å spille en større rolle når det gjelder vinningsforbrytelser.  
For det andre er alkoholbruk/-misbruk langt mer utbredt.  Dermed vil det også være flere (barn, 
partnere og andre nære pårørende), som opplever at alkohol utgjør en større belastning enn 
narkotika. 

Det er en rekke problemer knyttet til hvordan en skal se på de samfunnsmessige kostnadene av 
rusmiddelbruk. Mange av konsekvensene av rusmiddelbruk, lar seg umulig omsette i kroner og øre 
og er derfor ikke egnet til å kostnadsberegne. Som eksempel vil det være vanskelig å beregne 
kostnadene både i spesialisttjenestene, og kommunale tjenester som er direkte knyttet til 
rusmiddelbruk. Når det gjelder de mer materielle kostnadene vil det også innebære et omfattende 
metodisk og empirisk arbeid å beregne disse.  

 

7 FORVENTET UTVIKLING / UTVIKLINGSTREKK 

7.1 Demografi – befolkningsframskriving Alta kommune 
Alta kommune er et vekstsenter i Finnmark, og forventet økning er på ca. 2000 personer i et 6 års 
perspektiv. Befolkningsvekst med 1000 personer i aldersgruppene mellom 18 – 66 år, ca 700 
personer over 67 år, men liten endring i befolkningen under 18 år.  Selv om liten befolkningsøkning i 
andelen barn og unge under 18 år, ligger Alta kommune over landsgjennomsnittet med 28,2 %. 
 
Befolkning i 
alderen 

2012 2015 2020 2025 2030 2040 

0-17 år 5 064 4 988 4 934 5 059 5 155 5 184 
18 år + 14 218 14 959 16 114 16 870 17 460 18 431 
SUM 19 282 19 947 21 048 21 929 22 615 23 615 
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7.2 Beregning av andel pasienter med diagnose ”psykiske lidelser” i Alta 
kommune, jfr. befolkningsframskriving og tall fra Folkehelseinstituttet 

Tall fra Folkehelseinstituttet fra januar 2013 sier at Alta ligger over landsgjennomsnittet i forhold til 
psykiske lidelser. 
 
Befolkning i alderen 2012 2015 2020 2025 2030 2040 
0-17 år 5 064 4 988 4 934 5 059 5 155 5 184 
15-20 % psykiske vansker* 760 748 740 759 773 777 
8 % varig psykisk lidelse* 405 399 395 405 412 415 
5 % ADHD 253 249 247 253 258 259 
15- 20 % Depressiv lidelse 760 748 740 759 773 777 
18 år + 14 218 14 959 16 114 16 870 17 460 18 431 
15 % Angstlidelse 2 133 2 244 2 417 2 530 2 619 2 765 
20 % Depresjon 2 844 2 992 3 223 3 374 3 492 3 686 
15 % Alkoholmisbruk 2 133 2 244 2 417 2 530 2 619 2 765 
5,5 % Personlighetsforstyrrelse 782 823 886 928 960 1 014 
4 % Spiseforstyrrelse 569 598 645 675 698 737 
3 % Psykotiske lidelser** 427 449 483 506 523 553 
       
Befolkningsvekst 2012- 2040 19 282 19 947 21 048 21 929 22 615 23 615 
* Mellom 15 og 20 % av barn og unge i Norge har nedsatt funksjon på grunn av psykiske vansker. Hos cirka halvparten av 
dem, 8 % av barn og unge, er symptomene så mange eller alvorlige at de har en diagnostiserbar psykisk lidelse. 

**Schizofreni innebærer symptomer som blant annet vrangforestillinger, tankeforstyrrelser, hallusinasjoner og forstyrret 
atferd. Forekomsten av schizofreni er på 1 %. Psykotiske lidelser har mange av de samme symptomene som schizofreni, 
men med kortere varighet. Alle psykotiske lidelser til sammen utgjør 3,5 %. Bipolar affektiv lidelse rammer mellom 1 og 2 % 
av befolkningen årlig.  
 

Dersom en sammenlikner tallene som framkommer i nasjonal statistikk, og det som er mulig å se ut 
fra fagsystemene i Alta kommune kan vi anta at det finnes store mørketall når det gjelder psykisk 
helse og rusproblematikk i Alta. I Barn- og ungetjenesten regner vi med at det er ca. 200- 250 
registrerte personer som har psykiske lidelser og/eller rusproblematikk.  Flere barn rammes dersom 
en tar med psykisk lidelse og rusproblematikk i nærmeste familie. Sammenlikner en dette med de 
nasjonale tallene, vil en se at vi når ca. 60- 70 % av de som har en varig psykisk lidelse med tiltak eller 
tjeneste. Hvis en ser på alle som har en psykisk vanske (20 %), vil prosentandelen som kommunen 
når ut til, bli enda lavere. Det er ikke realistisk å tenke at alle i den siste gruppen skal ha kommunale 
tjenester, da noen vil ivaretas av fastlege og spesialisthelsetjeneste. Det er likevel nettopp ut fra 
denne gruppen en kan si noe om vektlegging av det forebyggende arbeidet i Alta kommune. 
I Psykiatri- og Rustjenesten er det registrert 354 personer med psykiske lidelser og/eller 
rusproblematikk (Se tabell 4 og 5 i vedlegg).  Av disse er 65 % (ca 240 personer) i alderen 18 til 44 år.  
I forhold til nasjonale tall, når vi ca 30 % av de som har utviklet personlighetsforstyrrelser og 
psykotiske lidelser. Når det gjelder rusmiddelavhengighet (legal- og illegal rusmidler) er det store 
mørketall. Psykiatri- og rustjenesten har kontakt med 150 personer som oppgir rusmiddelbruk, dette 
er under 10 % av det nasjonale tallet om alkoholmisbruk.  Ut av anslått statistikk, er det store 
mørketall når det gjelder rusmiddelavhengighet i Alta kommune. 
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7.3 Utviklingstrekk Alta kommune 
Nasjonal statistikk viser en stabil økning i psykisk helse og psykiske lidelser de siste tiårene. Dette må 
ses i nær sammenheng med at samhandlingsreformen legger flere oppgaver, og mer ansvar til 
kommunene. Med utgangspunkt i dette anses det at tjenesteetterspørselen vil øke i tiden framover. 
Følgende utviklingstrekk og utfordringer må tas hensyn til frem mot 2020: 

Befolkningsvekst på omlag 2000 personer  
Alta er en kommune i vekst, og beregningene tilsier at en fram mot 2020 vil øke antall innbyggere 
med ca. 2000 personer. En må ta høyde for at tjenestene bygges ut i takt med befolkningsveksten. 

Storbytendenser 
Alta kommune har begynt å oppleve storbyproblematikk, der ungdom samles i sentrum og 
kjøpesentrene blir møte- og tilholdssted. Det Arktiske universitet ved Tanja Banerji, har gjennom 
studentprosjekter fra 2007, 2008 og 2010 vist at sentrumsområdet og kjøpesentrene er populære 
tilholdssted for ungdom.   

Samhandlingsreformen 
Samhandlingsreformen har som mål at pasienter skal ha et koordinert og sammenhengende tilbud, 
gjennom samhandling og samarbeid, og at de mest kostnadseffektive løsningene i større grad 
innføres. Spesialisthelsetjenesten skal jobbe poliklinisk og veiledende, og kommunene skal i større 
grad ivareta pasienter/ brukere i hjemkommunen.  Utfordringen er at kommunene, ikke har bygget 
opp tilbud for å ivareta pasientene i kommunehelsetjenestene.  Samhandlingsreformen knyttet til 
mennesker med psykiske- og ruslidelser, er ikke tenkt gjennomført før 2015 -16. Likevel merker de 
kommunale tjenestene trykket fra spesialisthelsetjenesten, gjennom kortere behandlingstid og 
behov for omfattende tjenester i kommunene (Se tabell 7 og 8 i vedlegg) 

Brukermedvirkning 
Pasient- og brukerrettighetsloven har styrket brukers og pårørendes rettigheter i forhold til å 
medvirke i eget liv. Kommunen har ansvar for å ivareta dette, gjennom å ta de med på råd i forhold 
til løsninger og tiltak.  

Mangel på boliger 
Alta kommune har en boligsosial handlingsplan som beskriver boligbehovet i årene framover.  Planen 
synliggjør at mange brukergrupper vil ha behov for bolig.  

Flere ressurskrevende brukere og mer komplekse og sammensatte diagnoser 
Erfaringer fra tjenestene i Alta kommune tilsier at antallet ressurskrevende brukere øker, og at 
sykdomsforløpet er av alvorligere grad og mer sammensatt enn tidligere.  

Alvorligere saker i barnevernstjenesten 
Barnevernstjenesten melder om økning av alvorlige saker, der plassering utenfor hjemmet er den 
beste løsningen, den siste tiden. 

Vanedannende legemidler og alkohol 
Iflg Sirus er avhengighet av vanedannende legemidler, nest etter alkoholavhengighet, et av de største 
avhengighetsproblemene i Norge. Vi ser også at sentralstimulerende rusmidler og hasj, er utbredt i 
Finnmark. Dette gjelder også i Alta kommune. 
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Økning av psykisk helse- og rusproblematikk 
Kartlegging av omfanget av psykisk helse- og rusproblematikk, viser at det i siste tiårsperiode har 
vært økning av unge pasienter/personer med rus- og psykiatrilidelser (ROP), noe som krever mye 
ressurser både fra kommune og spesialisthelsetjenestene.  Eksempelvis har Psykiatri- og 
Rustjenesten i første uke av 2014, hatt henvendelser fra spesialisthelsetjenestene, om fire nye 
pasienter med behov for heldøgntjenester i bolig. Tre av pasientene har ikke mottatt omfattende 
kommunale tjenester forut for innleggelse i spesialisthelsetjenesten. 

Mørketall rus 
Når det gjelder rusproblematikk er det oppsiktsvekkende at Barn- og ungetjenesten har liten 
registrering av dette. Barnevernstjenesten har registrert noen tilfeller, men ellers finnes det ikke 
systematisk registrering av rusproblematikk/ rusdebut. Dersom en sammenlikner dette med 
kartlegging av pasienter i Psykiatri- og rustjenesten, vil en se at debutalderen er rundt 12- 13 år. 
Psykiatri- og Rustjenesten har kontakt med ca 150 pasienter med erkjent rusmiddelavhengighet/-
problematikk, men ofte kommer Psykiatri- og Rustjenesten ikke i kontakt med pasientene før det er 
oppstått alvorlige konsekvenser av rusmiddelbruk.   

Økonomi 
Politisk ledelse i Alta kommune har hatt som målsetting å ha innsparinger på budsjettene i perioden. 
Det vil være krevende å utvikle det forebyggende arbeidet, samtidig som en ivaretar lovpålagte 
helse- og sosialtjenester til brukere/ pasienter.  

Arbeidsmarked 
Arbeidsmarkedet i Norge har hatt en stabil lav ledighet de siste årene. Det fremkommer likevel 
urovekkende tendenser knyttet til økning av arbeidsledigheten. I oktober 2013 er det registrert 
68241 arbeidsløse i Norge. Dette er en økning på 13 prosent fra oktober 2012. I samme periode har 
ledigheten i Alta økt med 18 prosent.  

Utdanningskrav, frafall skole 
Samfunnet stiller høyere utdanningskrav nå enn tidligere. Alle har rett til en videregående utdanning. 
Samtidig ser en at frafallet fra ungdomsskole og videregående skole er høyt. Nasjonalt og 
internasjonalt er en opptatt av å måle land, og skoler opp mot hverandre gjennom nasjonale prøver 
og PISA undersøkelser. Kravet til at elevene skal prestere øker i takt med dette.  

Kompetansekrav i kommunal tjeneste 
Samhandlingsreformen, og tendensen til komplekse og mer sammensatte diagnoser hos pasientene 
stiller store krav til kompetanse innenfor psykisk helse og rus i kommunal tjeneste. Sykdomsbildet til 
pasientene, samt at det er utfordrende å gi riktig tjeneste til riktig tid.   

IKT- elektroniske og tekniske hjelpemidler og samhandling 
Som et arbeidsverktøy for å kunne gjennomføre samhandlingsreformen, jobbes det for nye  
løsninger innenfor elektronisk pasientjournal, og overføring av opplysninger. Det finnes også  
mange tekniske hjelpemidler, som på sikt vil endre pasient-/ brukerkontakten. 
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8 OMSORGSTRAPPEN 
 
 
  

Langtidsplass i institusjon 
Korttidsplasser i institusjon 

Bolig med heldøgnstjenester  
Bolig med deldøgnstjenester  

Botilbud, boligsosialt arbeid, miljøterapeutiske tiltak, og tilsyn 
Praktisk bistand, støttesamtaler, spesial undervisning, veiledning, 
barnevernstiltak 

Støttekontakt, aktivitet med bistand, treningskompis 
Nav, arbeidsrettede tiltak, praksisplass, råd og veiledning 

Barnehage, skole, Tidlig innsats, helsestasjon, skolehelsetjeneste 
Folkehelse, generell forebyggende tiltak, samarbeid med frivillige organisasjoner 

 
 

Redusert helse/funksjonsnivå 
 
Omsorgstrappa er en visualisering av tiltakskjeden etter BEON-prinsippet. Dette prinsippet 
innebærer at omsorg og behandling skal skje på beste effektive omsorgsnivå (BEON). Trappa viser 
ulike nivåer i tjenestene. Hvordan disse er dimensjonert og fungerer i praksis er avgjørende for 
kvalitet for brukerne og hvordan de kommunale ressursene økonomisk blir utnyttet. Det er 
nødvendig at brukerne gis tilbud på riktig sted i omsorgstrappa. Dette betyr at brukerne skal kunne 
bo i egne hjem så lenge som mulig, og at brukerne skal kunne bevege seg mellom trappenivåene på 
en fleksibel måte. Det er nødvendig å ha tilstrekkelig antall trinn i trappen slik at overgangene 
mellom tilbudene blir mest mulig helhetlige. 

9 STRATEGISKE VURDERINGER OG FREMTIDIGE BEHOV 
Alta kommune har over lang tid utviklet gode helse- og sosiale tjenester til mennesker med rus- 
og/eller psykiatrilidelser.  Kommunen er i vekst, og beregningene viser en befolkningsøkning på ca. 
2000 innbyggere fram mot 2020. Tall fra Folkehelseinstituttet, viser at Alta kommune har en høyere 
andel psykiske lidelser enn det som er gjennomsnittlig for landet. Utviklingen som har vært, og som 
forventes i Alta i årene som kommer, vil gi utfordringer som; økning av antall pasienter, økt ansvar, 
nye behov, boliger, føringer i samhandlingsreformen med mer. Alta kommune må ut fra dette, bygge 
ut tjenestetilbudet i samsvar med befolkningsveksten.  Alta kommune vil på sikt være tjent med 
utbygging av tjenester på lavest mulig nivå i omsorgstrappa, slik at en reduserer behovet for de mest 
ressurskrevende tiltakene.  

9.1 Forebygging 
Det forebyggende arbeidet omhandler alt fra nasjonale kampanjer til arbeid i kommune og frivillige 
organisasjoner, for å forhindre at enkeltpersoner faller ut av samfunnet. Samhandlingsreformen 
legger stor vekt på at kommunene må styrke det forebyggende arbeidet gjennom ulike tiltak.  Både 
somatiske -, psykiske-, og rusmiddelavhengighets relaterte lidelser skal vurderes likt.  Personer med 
alvorlige psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet er blant de som har dårligst levekår, og mange av 
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disse står utenfor arbeidslivet.  Kommunen har større oppgaver enn før med de alvorligst syke, som 
medfører at det er lite ressurser igjen til det forebyggende arbeidet.  

Folkehelsearbeid er samfunnets samlede innsats for å påvirke det som fremmer og vedlikeholder 
befolkningens helse. Helsetilstanden til befolkningen påvirkes av forhold av sosial karakter, 
miljøfaktorer, levevaner, økonomiske forhold og biologiske forutsetninger. Tiltak for å bedre 
folkehelsen bør rettes mot problemenes grunnleggende årsaker og sammenhenger.  Dokumentet 
«Folkehelse i Alta» ble vedtatt i juni 2013, og har et bredt fokus på tiltak som fremmer god 
folkehelse. Kommunestyret har også vedtatt at vi skal ha en stilling som folkehelsekoordinator, slik at 
vi kan få et helhetlig fokus på det forebyggende arbeidet i kommunen. Folkehelsearbeidet må også 
rette seg mot psykisk helse og forebygging av rusmiddelproblematikk. I dag er folkehelsearbeidet 
fordelt mellom flere personer innen oppvekst og kultur og helse og sosial. 

Fysisk aktivitet forebygger psykiske og fysiske helseproblemer. Alta kommune har flere 
folkehelsetiltak rettet mot fysisk aktivitet. Sykkelbyen Alta, Byløypa og 3- og 10-toppersturene er 
eksempler på dette.  Selv om kommunen har godt utbygd idrettstilbud, viser kartlegginger at det 
fysiske aktivitetsnivået reduseres med 43 % mellom 9 og 15 år. Kommunen bør derfor stimulere til 
tiltak for å opprettholde et større aktivitetsnivå hos ungdom, gjerne i samarbeid med barnehager, 
skoler, frivillige organisasjoner og treningssentre.  

Det kulturelle Alta har etter hvert begynt å ta form, med en rekke aktiviteter som retter seg mot 
store lokale arrangementer som blant annet Borealis vinterfestival, der musikk, dans og drama har 
blitt sentralt. Huset har også bygget opp et miljø i forhold til musikk, dans og drama. Kom.inn er en 
ungdomsklubb som holder til i Nordlyskatedralen. De har et tilbud til ungdom fra 13 år. SISA 
kultursenter skaper aktivitet til mennesker med ulik bakgrunn. Slike miljøer for ungdom og voksne i 
Alta vil virke forebyggende for psykiske lidelser og rusproblematikk, i form av at det å ha et sosialt 
nettverk og tilhørighet til et miljø. 
Alta ungdomsskole har et prosjekt, Unge og rus, som omhandler holdningsskapende arbeid i forhold 
til rusmiddelbruk. Slike prosjekter kan nå mange, og bør utvides til alle ungdomsskolene i Alta. En kan 
også se på mulighetene for å utvikle liknende prosjekter i forhold til psykisk helse. 

Alta kommune har ikke utested for aldersgruppen 18- 20 år. Det antas at dette kan øke antall 
hjemmefester uten kontroll av skjenking og rusmiddelbruk. Videre kan skjenketider i kommunen ha 
innvirkning på rusmiddelbruk- og voldsstatistikken. SIRUS har gjort undersøkelser på sammenhengen 
mellom skjenketider og vold i 2011. Resultatet viser at ved å innskrenke skjenketidene med en time, 
senkes voldshandlingene gjennomsnittlig med 17 %. Det ble i mai 2012 fremmet forslag i 
kommunestyret om å endre skjenketid til klokken 02.00 i Alta kommune. Forslaget falt med 8 mot 27 
stemmer.  

Utfordringer: 
• Alta kommune mangler det helhetlige fokuset på folkehelse- og holdningsskapende arbeid. 
• Kommunen mangler sosiale aktiviteter på lavterskelnivå som gir mulighetsrom for alle.  

Mål for perioden 2014- 2020: 
Alta kommune skal gjennom gode forebyggende tiltak forhindre utvikling av psykiske- og/eller 
ruslidelser hos befolkningen. 
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Tiltak:  
o Opprette stilling som folkehelsekoordinator jfr. K- sak 67/ 13  
o Gjennomføre spørreundersøkelse blant ungdom  
o Utarbeide samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner, for å skape aktiviteter på 

lavterskelnivå  
o Videreføre og utvikle holdningsskapende prosjekter  
o Stimulere til lavterskelaktivitet i nærmiljøene 
o Samarbeide med private aktører i forhold til møtested for ungdom under 20 år 
o Vurdere Alta kommunes alkoholpolitikk/ skjenketider 

9.2  Tilbud til Barn og Unge 
Det er svært uklare grenser mellom det forebyggende arbeidet, og tilbudet kommunen skal yte til 
barn og unge. Områdene vil derfor gå inn i hverandre, og i mange tilfeller være overlappende. 

9.2.1 Helsestasjon og skolehelsetjeneste 
Helsestasjon og skolehelsetjeneste skal ha et helhetlig perspektiv på forebyggende arbeid som 
innebærer utstrakt tverrfaglig arbeid. Dette er av avgjørende betydning i arbeidet med å forebygge 
psykiske plager og håndtere sammensatte sosiale problemer. Helsestasjon og skolehelsetjeneste bør 
være et lavterskeltilbud til barn og unge med psykiske problemer.  
Alta kommune har i dag 10 helsesøsterstillinger. I følge en beregning gjort med bakgrunn i Norsk 
sykepleierforbund sine normtall for skolehelsetjeneste, foreligger det et avvik mellom normering og 
dagens bemanning på 6 stillinger. (Se tabell 3 i vedlegg).  Manglende ressurser medfører at det er 
enkeltskoler i perioder er uten tilbud om tilstedeværende helsesøster. Ved å styrke 
helsesøstertjenesten i Alta kommune vil en kunne ivareta et godt lavterskeltilbud i skolene, som vil 
kunne fange opp barn og ungdom med rus- og/eller psykiske problemer tidligere. 

9.2.2 Tidlig innsats i Alta kommune 
Oppvekst og kultur gjennomfører et omfattende program knyttet til tidlig å avdekke utfordringer og 
vansker hos barn i Alta. Når noe avdekkes skal vi også sikre at det iverksettes tiltak for å avhjelpe 
utfordringene.  Arbeidet gjennomføres ved at det i barnehager og på de første trinn på skolene, 
gjøres observasjoner av barn/elever i lek og læring. En slik flerfaglig observasjonsmetode har 
dokumentert en treffprosent på ca. 80 i å avdekke vansker, mens tradisjonelle metoder har ca. 20 % 
dokumentert treff på å avdekke barn med særlige behov.   

Gjennom dette programmet skal vi sikre at barn blir sett, og vi skal sikre at vi setter inn tiltak som 
hjelper barn tidlig. Dette betyr at vi er inne i en omfattende og ressurskrevende forebyggende 
arbeidsform, der det forventes en samtidighet av tilgjengelige tjenester. Samtidig krever 
arbeidsmetoden at det er bred kompetanse hos de ansatte som skal kartlegge barn og deres miljø. 
Utfordringen i Alta kommune er blant annet at en har få ansatte i barn- og ungetjenesten, med 
kompetanse på feltet psykisk helse og rusmiddelproblematikk.  

9.2.3 Forebyggende tilbud til ungdom  
Alta kommune begynner å oppleve storbyproblematikk. Prosjekter ved det Arktiske universitet, viser 
at sentrumsområdet og kjøpesentrene er populære tilholdssted for ungdom. Uformelt kommer det 
også meldinger om at det selges narkotiske stoffer på sentrene.  
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Helsestasjonen for ungdom drives i dag fire timer per uke. Der kan en få råd og veiledning om blant 
annet rus, seksualitet, kjønnssykdommer, psykiske problemer og kosthold.  Helsestasjon for ungdom 
bør styrkes og utvides slik at ungdommer kan møte hjelpeapparatet gjennom et lavterskeltilbud. 
Barn- og ungetjenesten kan for eksempel bidra med sosialfaglig, helsefaglig, pedagogisk og 
psykologisk kompetanse inn i helsestasjonen.  

9.2.4 Frafall skole 
Det er et felles samfunnsansvar å tilrettelegge for at barn og unge får gode oppvekstvilkår og en 
meningsfull hverdag. Frafall fra skole og arbeid er med å skape store velferdsproblemer. Oppvekst og 
kultur er i kontakt med flere unge under 18 år som er utenfor skole og aktiviteter. I videregående 
skole er det kun 45-50 % av elevene som fullfører yrkesfaglig utdanning innenfor et fem års løp. 
Tallene for studiespesialisering er noe bedre, med et frafall på 20 %. Nav Alta rapporterer høsten 
2013 at det er registrert 239 arbeidsledige i alderen 16-25 år, av disse er det 71 som er i ulike 
arbeidsrettede tiltak.  Mange av disse har ikke fullført noen fagutdanning eller høyere utdanning. 
Hva som er avgjørende faktor for det høye frafallet i skolen er vanskelig å si noe om. Erfaringer tilsier 
at det høye prestasjons- og resultatfokuset i skolen påvirker elevene i stor grad. Flere av 
ungdommene som har falt ut av skolen står i fare for å utvikle/har utviklet isolasjon, depresjon, 
angst, schizofreni og rusmiddelproblematikk. Erfaring viser at jo tidligere et problem oppdages og 
innsats settes inn, desto større er sannsynligheten for en positiv utvikling. Her er det viktig at både 
statlige og kommunale hjelpeinstanser samhandler, for å unngå at ytterligere negative konsekvenser 
utvikles. Målet må være at alle unge som vokser opp, både de som er tilhørende Alta kommune og 
borteboende elever, blir sett og fanget opp så tidlig at utdanning og aktivitet ivaretas.   

Ungdom som er omfattet av retten til videregående opplæring, og som i denne perioden/året ikke 
har søkt skoleplass, tatt imot skoleplass, avbrutt utdanningen, ikke er i arbeid, blitt utvist fra skolen 
skal følges opp av Oppfølgingstjenesten(OT). OT og rådgiver i skolene har en viktig oppgave i å fange 
opp ungdom som er på tur ut fra utdanningsforløpet de har startet. Det er viktig at alternativer til 
skole kan tilbys i samarbeid med andre etater.  

9.2.5 Fritid, aktivitet og avlastning for barn, unge og voksne 
Det er viktig å hindre sosial utstøtning.  Fritid og avlastning er en arena som kan gi et stort 
mulighetsrom for mestring og utvikling. Nasjonalt og lokalt finnes mange gode eksempler på at 
meningsfylte aktiviteter på fritiden kan skape et nytt liv for enkeltpersoner. Metodene som er 
utviklet, som for eksempel Fritid med bistand, treningskompis eller ulike gruppetilbud, er tiltak med 
gode resultater.  

Alta kommune ved Barn- og ungetjenesten og Bistand har gjennom år utviklet dette 
tjenesteområdet, der målet er at en skal ha gode alternativer for barn, ungdom og voksne med 
bistandsbehov.  Til tross for dette, gjør manglende ressurser det utfordrende å skape positiv 
aktiviteter. Ved utgangen av mars 2013 var det i Bistand 158 vedtak om støttekontakt/ fritid, hvor 
om lag 100 vedtak er knyttet opp mot mennesker med psykisk lidelse/ rusproblematikk, og av disse 
er rundt 50 vedtak ikke iverksatt med bakgrunn i manglende tiltakspersoner. 

Metoden Fritid med bistand benyttes i flere tjenester i kommunen. Målet er at brukeren etter eget 
ønske skal inkluderes i en frivillig organisasjon. Tankegangen er at mestring og tilhørighet skaper et 
positivt selvbilde, som sprer seg til andre livsområder som skole, jobb og familie. Med et nært 
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samarbeid med frivillige organisasjoner vil de kunne være kommunens forlengende arm i 
ivaretakelse av personer som står i fare for eller har utviklet psykiske lidelser eller et 
rusmiddelproblem. Alternative metoder å organisere støttekontakttjenesten på, viser seg å være 
kostnadseffektive. En kan i tillegg oppnå gode samfunnsøkonomiske resultater, gjennom å oppnå 
bedre livskvalitet hos pasienten/ brukeren.  

Kommunen i en situasjon der det er utfordrende å rekruttere nye avlastnings- / besøkshjem. Ofte blir 
kjente eller familie benyttet for å kompensere for manglende tiltakspersoner.  Avlastning meldes 
som en viktig tjeneste, slik at foreldre skal kunne stå i krevende omsorgsoppgaver over tid. Det å 
forlenge botiden hjemme, vil være kostnadseffektivt for kommunen.  Overgangen til 
bistandsavdelingen skaper utfordringer for familiene, da bistandsavdelingen ikke kan gi samme tilbud 
som barn- og ungetjenesten. For gruppen barn og ungdom med psykiske lidelser og/eller 
rusproblematikk blir ofte resultatet at de ikke har denne tjenesten, selv om behovet er der. 
Aktivitetsbasert avlastning er en metode å tilby avlastning der barn og ungdom ikke passer inn i de 
ordinære tilbudene. En kan ha fokus på å tilby spennende aktiviteter på helgebasis, med det resultat 
at foreldrene får avlastning. 

Utfordringer: 
• Kapasitetsutfordringer i kommunen fører til at potensialet i det metodiske arbeidet, blant 

annet i tidlig innsats og aktiv fritid ikke utnyttes godt nok 
• Kapasitetsutfordringene i helsesøstertjenesten går ut over skolehelsetjenesten 
• Alta kommune har et høyt frafall fra ungdoms- og videregående skole  
• Ungdom mangler lavterskel tilbud og trygge arenaer å møtes 

 
Mål for perioden 2014- 2020: 
Alta kommune skal ha et godt utbygd tjenesteapparat, slik at barn og ungdom har gode utviklings- og 
oppvekstvilkår. Vi skal ha fokus på det psykososiale miljøet som grunnlag for læring og utvikling, og 
det skal ta hensyn til at kompetanseutvikling kan skje på ulike arenaer. 

Tiltak: 
o Styrke helsesøstertjenesten  
o Videreutvikle metoden tidlig innsats i barnehage og skole, slik at en i større grad avdekker og 

ivaretar barn, ungdom og familier med psykisk helse og/ eller rusproblematikk  
o Kvartalsvise møter der sentrale aktører møtes for å drøfte tiltak som fremmer psykisk helse 

og rusfrihet hos ungdom 
o Samarbeid mellom kommune, frivillige organisasjoner, næringsliv, Aksis og NAV for å kunne 

tilby barn, ungdom og voksne arbeid og aktivitet  
o Fokus på fysisk aktivitet gjennom prosjekter som Treningskompis  
o Utrede prosjekt med NAV’s tilstedeværende ved Alta videregående skole 
o Forsterke tilbudet i helsestasjon for ungdom gjennom et tverrfaglig lavterskeltilbud. Egne 

lokaliteter for formålet anbefales 
o Utrede muligheten for å opprette utekontaktstilling i samarbeid med private og frivillige 

aktører, jfr. kommunestyrets budsjettvedtak 
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o Barn- og ungetjenesten/ habilitering styrkes med en stilling, med hensikt å utvikle tilbudet 
aktiv fritid for barn og ungdom som står i risikosonen for å utvikle eller har utviklet psykiske 
lidelser eller rusproblematikk 

o Bistand styrkes med en stilling med tanke på å utvikle tilbudet aktiv fritid til mennesker med 
psykiske lidelser og eller rusproblematikk over 18 år 

o Søke om prosjektmidler til tiltak knyttet til aktiv fritid og avlastning 

9.3 Økende problematikk innenfor rus- og/eller psykiske lidelser 
Mennesker med rus- og/eller psykiske lidelser har svært ulike behov for tjenester. Enkelte har 
omfattende og sammensatte behov gjennom store deler av livet, mens andre trenger spesifikk hjelp i 
en kort periode for å takle et akutt problem.  Det har vist seg at en del mennesker med rus- og/eller 
psykiske lidelser ikke klarer å nyttiggjøre seg tilbudene i det ordinære tiltaksapparatet.  Dette fordi at 
deres lidelse vanskeliggjør samhandling med hjelpeapparatet, eller at tjenestene ikke er innrettet 
mot de behovene som pasientgruppen har.   

I følge SIRUS er det en femdobling av tvungne innleggelser i rusbehandlingsinstitusjoner (TSB), 10% 
økning av frivillige innleggelser i TSB, firedobling av dødsfall med rusmiddelbruk som årsak, i løpet av 
de siste ti årene. I TSB er det høy forekomst av psykiske lidelser, særlig personlighetsforstyrrelser, 
angst og depresjon. Ved siden av tall fra TSB, viser flere utenlandske og norske studier en høy 
forekomst av ruslidelser hos pasienter som er i behandling i psykisk helsevern. Størst er forekomsten 
i sikkerhetsavdelinger og akuttavdelinger (ca 40-60 prosent). Sosialtjenesten og NAV mener at deres 
største utfordring er å hjelpe klienter som har samtidig rus- og psykiske lidelser. Over 50 prosent av 
innsatte i fengsel har et rusmiddelmisbruk, og det er høyere forekomst av psykiske- og psykotiske 
lidelser blant innsatte i fengsel enn i normalbefolkningen. Både nasjonal og internasjonal forskning 
viser til at det er store mørketall når det gjelder psykisk helse og rusmiddelmisbruk. Men i de senere 
årene, har åpenhet rundt problematikken ført til at flere søker hjelp til behandling hos lege, 
lavterskeltilbud, frivillige organisasjoner med mer.  
Psykiatri- og Rustjenesten er i kontakt med 354 personer, hvor ca 150 med et registrert 
rusmiddelmisbruk samtidig med en psykisk lidelse (Se tabell 4 og 5 i vedlegg).  NAV Alta har registrert 
at det er 200 brukere som har rusmiddelmisbruk, samtidig med en psykisk lidelse.  Vi erfarer at flere 
unge (18-20 år) blir henvist av sin lege til Psykiatri- og rustjenesten med til dels alvorlige rus- og 
psykiske lidelser.  Flere av disse pasientene har lange, og gjentatte innleggelser i 
spesialisthelsetjenesten.  Ved flere tilfeller vet vi at pasienten har vært i kontakt med barn og 
ungetjenesten, uten at rus- og psykiatrilidelsen er blitt avdekket.  Barn og ungetjenesten har 
signalisert manglende kompetanse innenfor rus- og psykisk helse. 

Psykiatri- og Rustjenesten har i 2013 tatt i bruk verktøyet Brukerplan. Verktøyet dokumenterer og 
synliggjør omfang og karakter av rusmiddelmisbruk, helse- og sosiale forhold, med mer blant 
pasienter av kommunale tjenester. Resultater av kartleggingen kan benyttes i kommunale 
handlingsplaner, og danne grunnlag for fremtidig tiltak.  

I Alta er Sisa, Kom.Inn, Betania og Gnisten treffsteder som skal legge til rette for sosialt samvær der 
aktiv deltagelse kan bidra til en mer meningsfull hverdag.  Målgruppene er mange, deriblant 
personer med rus- og/eller psykiske lidelser som er sosialt isolerte og som mangler meningsfylte 
aktiviteter i hverdagen.   
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Vi ser at dagtilbudet som er i Alta kommune i dag, både fra 1. og 2. linjen, er ikke tilstrekkelig til å 
dekke pasientgruppens behov for tjenester.  I det siste året har vi opplevd at 
spesialisthelsetjenestene (UNN, og DPS Vest Finnmark) oftere tar kontakt om pasienter som er 
ferdigbehandlet hos dem, og som vil ha behov for omfattende kommunale tjenester. Det er stort 
behov for ulike lavterskeltilbud hvor alle kan ta direkte kontakt ved behov for samtaler i en vanskelig 
livssituasjon.  Det vil si at ansatte gjennomfører støttesamtaler med brukere og pårørende dersom 
det er behov for dette.  Erfaringer tilsier at slike ad hoc samtaler kan være med på å forebygge 
sykdom.  Lavterskeltiltaket bør ha tilbud om ulike aktiviteter som skal bidra til å 
opprettholde/forbedre funksjonsnivå, forebygge funksjonstap og sosial isolasjon. Tiltaket bør kunne 
støtte den enkelte til selv å arbeide aktivt og målrettet for bedring av eget liv. Ikke alle som ønsker 
hjelp klarer å forholde seg til timeavtaler og et fast behandlingstilbud. Lavterskeltiltakets fleksibilitet 
bør gjøre det mulig å gi brukerne et her-og-nå-tilbud.  

Utfordringer: 
• Pasienter med dobbeltdiagnose, klarer ofte ikke nyttiggjøre seg av det ordinære 

tiltaksapparatet. Dette krever god samhandling mellom tjenestene.  
• Rusmiddelmisbruk er vanskelig å avdekke.  Ut fra registreringer antar vi at det foreligger 

store mørketall, både når det gjelder legal og illegal rusmiddelmisbruk.  
• Det er mangelfulle tilbud til pasientgruppen, både når det gjelder bolig, lavterskeltilbud, 

aktiviteter, kompetanse og ressurser. 

Mål for perioden 2014 - 2020: 
Alta kommune skal ha kompetanse på fagområdet psykisk helse og rus, og tilby gode helse- og 
omsorgstjenester til personer med dobbeltdiagnose. 

Tiltak:  
o Gjennomføre årlige brukerundersøkelser knyttet til psykisk helse og rus i Ungdomsskolene  
o Implementere Brukerplan, et verktøy til å kartlegge omfanget av rusmiddelmisbruk i 

kommunen  
o Styrke Psykiatri- og Rustjenesten slik at lavterskeltilbud og aktivitet, oppfølging og 

tilgjengelighet ivaretas  
o Søke prosjektmidler fra Helsedirektoratet til å kunne ansette en psykolog i Psykiatri- og 

Rustjenesten 
o Etablere en Brukerstyrt kafé med mulighet for aktiviteter/ tilgjengelighet på utstyr 
o Igangsette temakvelder – veiledning/informasjon innen aktuelle tema for målgruppen 

9.4 Botilbud med del- og heldøgnstjenester 
Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på 
boligmarkedet.  Bolig er noe av det viktigste for pasientenes velferd. Gode boliger til mennesker med 
rus og psykiske lidelser, handler om nok bemanning, god lokalisering og gode samarbeidsstrukturer 
tilpasset enkeltindividet.  I Norge er det minst 1500 mennesker med rus- og/eller psykiske lidelser 
som er registrert bostedsløse, eller bor i midlertidige boliger. Ifølge Nav Alta er det til enhver tid om 
lag 7 personer som bor i midlertidige boliger, og det ble i oktober registrert om lag 16 bostedsløse i 
kommunen.  I tillegg rapporterer Nav Alta om at om lag 60 personer med rus- og/eller 
psykiatrilidelser bor i kommunale gjennomgangsboliger.  Erfaring i Psykiatri- og rustjenesten, viser at 
pasienter som ikke har tilrettelagt bolig, før, under og etter behandling, ikke klarer å ivareta egen 
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helse. Dette medfører at pasienten har tilbakevendende innleggelser i spesialisthelsetjenesten, samt 
at 1. linjetjenestene bruker unødvendig store ressurser i oppfølgingen av pasientene.  Det er i følge 
boligsosial handlingsplan synliggjort et stort behov for nye boliger til pasientgruppen. I de senere 
årene har det ikke vært noen kjøp eller bygging, slik at flere pasienter må bo i boliger som er 
midlertidige, uten tilsyn, og ofte i et bomiljø som ikke er å anbefale. 

Vi har tre botiltak som er tilrettelagt målgruppene rus og/eller psykiske lidelser i Alta. Maskinsvingen 
har seks boenheter, hvor det er heldøgnstjenester, med målgruppe personer med psykiske lidelser.  
Dalebakken har fem boenheter, uten tjenester, målgruppe personer med aktiv rusmisbruk. 
Sandfallveien har syv boenheter, med deldøgntjenester, målgruppe personer som har vært til 
rusbehandling. I tillegg har kommunen et samarbeid med Stiftelsen Betania, hvor kommunen 
disponerer opp til tjueen boenheter. Beboerne har kontakt med dagtjenestene i kommunen. Det er 
også inngått avtale om drift av Elim, et prosjekt hvor målgruppen er unge personer med psykiske 
lidelser.  Elim har heldøgnstjenester i bolig.    

Personer med ROP-lidelser, har per i dag ikke botilbud med del-/heldøgnstjenester, men bor i 
kommunal gjennomgangsboliger og ved Stiftelsen Betania.  Personer med ROP-lidelser har behov for 
tjenester over lang tid, og blir ofte boende i kommunale boliger over mange år.  ROP-teamet som er 
prosjektbasert, dekker deler av ettermiddag, kveld og lørdager gjennom poliklinisk og oppsøkende 
virksomhet.  Psykiatri- og rustjenesten har i 2. uke av 2014, mottatt fire nye henvendelser fra UNN og 
DPS Alta om personer som har behov for bolig med heldøgnstjenester.   I og med at det ikke finnes 
ledige boliger, blir personene henvist til Nav Alta hvor de kan søke om kommunal 
gjennomgangsbolig.  Det er lang ventetid på ledige boliger, og tilbud om midlertidig bolig 
(campingplass) blir ofte løsningen. Tilbudet fra Psykiatri- og rustjenesten vil i disse tilfellene, være 
hjemmebesøk av dagtjenestene.  På dagtjenestene kan det være ventetid på flere uker. Mangelen på 
boliger og kapasitet i Psykiatri- og rustjenesten, medfører nesten alltid at pasientene blir reinnlagt i 
spesialisthelsetjenesten etter kort tid.   

For å imøtekomme behovet for både del-/heldøgntjenester, samt tilrettelagte bolig, må tiltakene 
som vist i boligsosial handlingsplan gjennomføres så snart som mulig.  Erfaringer viser at å ha en 
trygg hverdag, er sykdomsforebyggende og derav redusere henvisning til langt dyrere tilbud i 
kommunen og spesialisthelsetjenestene.  Planlegging av boliger til mennesker med rus- og/eller 
psykiske lidelser bør være en integrert del av det øvrige planarbeidet i kommunen.  Fagmiljøene 
anbefaler ikke store bofellesskap til mennesker med psykiske- og/eller ruslidelser.  Å bo sammen 
med andre mennesker kan gi støtte og fellesskap, men kan også oppleves som stress og belastning. 
Det bør legges stor vekt på beboernes fungering og bistandsbehov i utvelgelsen av beboere til 
samlokaliserte boliger/bofellesskap. Også sammensetningen av beboergruppen er meget viktig. 
Erfaring tilsier at mennesker som er tilbaketrukne og engstelige kan bo i fellesskap med seks til ti 
beboere, mens utagerende beboere som regel ikke bør bo sammen med mer enn to–tre andre, 
eventuelt i enkeltbolig i den vanlige boligmassen. Noen pasienter har behov for å bo med tett 
oppfølging og skjerming, mens andre kan klare seg i en åpen enhet. Enhetene bør ikke være for 
store, da det kan føre til konflikter, utagering, isolering mm.  Når pasientene er stabilisert i et 
bomiljø, kan overgang til bolig i et område med flere «småhus» være hensiktsmessig. De som bebor 
småhusene må ha tilbud om oppfølgingstjenester i bolig.  Ressurser som er ved skjermet og åpen 
enhet, bør være tilgjengelig til pasientene i småhusene. Dette fordrer at småhusene er i nærhet til 
skjermet/åpen enhet.  
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9.4.1 Omsorgsboliger  
Pasienter med psykiatri- og/eller ruslidelser, vil ofte ha behov for omsorgsbolig, omsorgstjenester, og 
sykehjemsplasser i tidligere alder enn befolkningen forøvrig.  Det forutsettes at det er tatt hensyn til 
denne pasientgruppen i sykehjemsutredningen.  Pasienter med psykiatri- og/eller ruslidelser, må ha 
tilbud på lik linje med andre i Alta kommune.   

Utfordringer:  
• Mangel på boliger til personer med psykiatri- og/eller ruslidelser 
• Mangel på ressurser til å ivareta del- og heldøgnstjenester i boligene  
• Utskrivningsklare pasienter skaper et trykk på kommunale tjenester. Dette medfører lite 

planlagte og kostnadskrevende løsninger 
• Målsettingene i Boligsosial handlingsplan er ikke oppfylt  

Mål for perioden 2014- 2020:  
Alta kommune skal sikre at pasienter med psykiske- og/eller ruslidelser, får tilgang til tilrettelagte 
boliger, tjenester og personell med kompetanse på fagområdet.   

Tiltak: 
o Bygge/kjøpe boliger til målgruppene. Det er behov for åpne enheter, skjermede boliger, 

bosenter, samt samlokaliserte små boenheter for å ivareta behovene til de ulike 
pasientgruppene 

o Samarbeid med Husbanken slik at økonomiske virkemidler til bygg/kjøp av boliger til 
pasientgruppen utnyttes  

o Styrke Psykiatri- og Rustjenesten slik at tjenester i bolig, samt drift av botiltakene ivaretas 
o Utvikle samarbeidsavtale med Distriktpsykiatrisk senter for å sikre at pasientene får tilbud 

om «gjesteseng» ved behov 
o Samarbeid med ideelle aktører for utvikling av gode tjenestetilbud 

9.5 Samhandling internt og eksternt 
Pasienter har lovfestet rett til glidende tilgang og overgang til tjenester for å unngå at de mister sine 
rettigheter og for å unngå forverring av sykdomsbildet i overgangene.  Tjenestene skal utvikles og gis 
i samhandling med ulike tjenesteytere i kommunen, men også i samhandling med 
spesialisthelsetjenestene.  Organisering av tjenestene må ikke komme til hinder for pasientens 
rettigheter. Dette medfører at vi i Alta må samhandle og sikre at pasientene våre får den hjelp de 
trenger i ulike faser i livet. 

I helse- og omsorgstjenesten er det et prinsipp om at helsehjelpen skal utføres på laveste effektive 
omsorgsnivå, jfr. BEON-prinsippet. Dette innebærer at den kommunale helse- og omsorgstjenesten 
kan yte tilstrekkelig og forsvarlig helsehjelp til en pasient. Dette forutsetter imidlertid at kommunen 
har den nødvendige faglige kompetanse og kapasitet, slik at helsehjelpen kan utføres forsvarlig.  

9.5.1 Samhandlingsreformen 
Samhandlingsreformen har som mål at pasienter med komplekse problemer skal ha et koordinert og 
sammenhengende tilbud, gjennom samhandling og samarbeid, og at de mest kostnadseffektive 
løsningene i større grad innføres.  Regjeringen har varslet at samhandlingsreformens økonomiske 
virkemidler gradvis skal innføres også for rus og psykisk helse.  Rus og psykisk helse er et område 
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hvor et pasientforløp sjelden kan ses på som en rett linje, og pasientene vil ofte ha behov for både 
spesialisthelsetjenester og primærhelsetjenester samtidig. Det vises en klar nedgang i antall 
liggedøgn i spesialisthelsetjenesten, etter at samhandlingsreformen ble innført (Se tabell 8 i vedlegg).  
Reformen legger til grunn at pasienten skal så langt som mulig gis behandling i kommunen, og på 
lavest mulig kostnadsnivå jfr BEON prinsippet. Derav ser en økningen i andel pasienter til poliklinisk 
behandling ved DPS v/VPP (Se tabell 7 i vedlegg), og at trykket øker på kommunale tjenester. 

Psykiatri- og Rustjenesten opplever ukentlig at utskrivningsklare pasienter fra 
spesialisthelsetjenesten (UNN, DPS, TSB), ikke blir møtt med tilbud i kommunen etter utskrivning.  
Kommunen mangler bolig både med/uten bemanning, tilbud om oppfølging osv., noe som ofte fører 
til ny innleggelse etter kort tid.  For å imøtekomme de kravene som stilles både i lov, retningslinjer og 
samhandlingsreformen, må det skje en oppbygging av tjenester i kommunen.  

9.5.2 Samhandling internt og eksternt 

9.5.2.1 Intern samhandling 
Brukere av kommunale tjenester innenfor psykiatri- og/eller ruslidelser, har ofte mange etater å 
forholde seg til. Dette gjelder både for barn og pårørende, og for voksne brukere. Det er viktig at Alta 
kommune utarbeider gode rutiner for samhandling internt, slik at brukeren opplever at kommunen 
leverer et koordinert tjenestetilbud. Dette bør også ses i sammenheng med samhandling med 
eksterne parter. Individuell plan er et godt verktøy for kommunen til å koordinere tjenestene.  

Overgangene i et livsløp er sårbare. Tilbakemeldinger fra brukere og foreldre/ foresatte er at alle 
overganger skaper usikkerhet for hva som kommer, enten det er fra barnehage til skole, mellom 
skoler, overgangen fra ungdom til voksen eller til egen bolig. Vi har også konkrete eksempler på at 
overganger kan skape store utfordringer for bruker og hjelpeapparat innenfor psykisk helsevern. Alta 
kommune bør være med å sikre alle overganger for de som er avhengig av tjenester, gjennom godt 
koordinert arbeid og samarbeid mellom sektorer og avdelinger.  Det finnes rutiner i Alta kommune 
ved overgang mellom barnehage og skole og mellom skoler. Det er igangsatt samarbeidsmøter og 
overføringsrutiner mellom Barn og ungetjenesten/ habilitering og Bistandsavdelingen ved 
overgangen til 18 år. Likeså samhandler helse og sosial godt med spesialisthelsetjenestene. Det er 
helt avgjørende for bruker og pårørende at de opplever å bli ivaretatt, og at informasjonsflyt og 
rutiner overføres på en god måte. Usikre overganger har erfaringsvis ført til store merkostnader for 
kommunen, med bakgrunn i at pasientene blir sykere dersom en ikke ivaretar det tidlige og 
forebyggende arbeidet godt nok.  

Til tross for samhandlingsprosjekter og rutiner, viser erfaring at pasienter med psykisk helse- og/eller 
rusmiddelproblematikk, henvises til særtiltak i kommunen.  Slike særtiltak er ofte kostnadskrevende, 
og det må arbeides for at pasienter med psykisk helse- og/eller rusmiddelproblemer får tilgang til de 
samme tjenestene som andre pasientgrupper.  

9.5.2.2 Ekstern samhandling 
Det er i Alta igangsatt et samarbeid mellom DPS og Psykiatri- og rustjenesten. Likevel ser en at det 
kan være utfordrende å få til gode pasientforløp, da det er stor knapphet på ressurser både i de 
kommunale- og spesialisthelsetjenestene.  Dette medfører at samhandlingen må styrkes betraktelig, 
og at det settes fokus på at ansatte i de kommunale tjenestene og spesialisthelsetjenesten har 
forståelse for de utfordringene de ulike enhetene har. Dette spesielt med tanke på utskrivningsklare 
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pasienter, som skal ha et tilbud i kommunen. Det er sentralt at kommunen kommer tidlig nok inn, slik 
at en har mulighet å tilby noe ved hjemkomst. Individuell plan vil kunne være et godt 
planleggingsverktøy, både på individ og systemnivå, der en ut fra den kan utvikle tiltak/tilbud som vi 
ser det kan være behov for i tiden fremover. Det vil derfor være påkrevd at det gjøres gode 
samarbeidsavtaler, slik at pasientoppfølgingen og ansvarsforholdet er avklart mellom nivåene. Videre 
vil det være avgjørende at en oppretter samarbeidsfora mellom flere aktører, da spesielt mellom 
Barn og ungetjenesten og spesialisthelsetjeneste for barn og ungdom, men også med legetjeneste og 
andre.  

Innen psykiatri- og rusfaglige områder, har spesialisthelsetjenesten et spesielt ansvar for at 
kommunalt helsepersonell får veiledning og støtte.  Dette for at kommunehelsetjenesten skal kunne 
oppfylle sine plikter etter lov og forskrift.  

9.5.3 Individuell plan 
Det er et kommunalt ansvar å koordinere arbeidet rundt individuell plan (IP), der bruker mottar 
tjenester fra kommunen. Rettigheten til individuell plan, er uavhengig av diagnose, alder, eller om 
man mottar tjenester fra flere nivåer i forvaltningen. Individuell plan er et verktøy for å planlegge, og 
koordinere arbeidet rundt den enkelte pasient. Mange kommuner har utfordringer i forhold til å 
følge opp individuell plan, og det begrunnes blant annet at kommunene ikke har ressurser til 
opplæring og veiledning, planene er ikke aktive, og at en ikke finner koordinator. Alta kommune har 
et IP-team, som består av representanter fra barn og unge, bistandsavdelingen, omsorgsavdelingen, 
NAV Alta og helseadministrasjonen.  IP-teamet vedtaksfester rettigheten til individuell plan, finner 
koordinator og gjennomfører årlig opplæring for nye koordinatorer.  

9.5.4 Sykestue   
Pasienter med psykiske- og/eller ruslidelser vil ha behov for sykestuetjenester på samme måte som 
pasienter med somatiske plager. Sykestuetjenestene må være faglig rustet til å ivareta somatisk, 
psykiatri- og/eller rusproblematikk. Helse Finnmark er i gang med å utrede spesialisthelsetjenester 
innen både psykiatri- og rustjenester i tilknytning DPS Vest Finnmark avdeling Alta. Ved inntak til 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling, vil det være et krav at pasient har vært til avrusning.   
Helse Nord har igangsatt en utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark i samarbeid 
med Alta kommune og Helse Finnmark. Et av områdene som skal utredes er sykestuefunksjon i Alta.  

Utfordringer:  
• Manglende samhandling og kompetanseoverføring mellom tjenester og sektorer, medfører 

ofte at brukere og pasienter ikke får tjenestene de har behov for, og at pasientene ikke blir 
godt nok ivaretatt i overganger mellom tjenester/-nivåer 

• Manglende ressurser fører til at individuell plan, i liten grad blir benyttet til planlegging og 
samhandlingsverktøy 

• Det er behov for å utarbeide samhandlingsrutiner og samarbeidsavtaler, for både internt og 
eksternt samarbeid 

• Uklarheter i ansvarsforhold mellom tjenestene i kommunene og spesialisthelsetjenesten 
 
Mål for perioden 2014- 2020: 
Alta kommune skal ha etablert gode rutiner for samhandling, slik at planlegging både på system og 
individnivå ivaretas.  
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Tiltak:  
o Utvikle gode tverrsektorielle samarbeidsrutiner og arenaer, for å sikre overgangen internt i 

og mellom oppvekst- og kultursektor, og helse- og sosialsektor. Gjennom holdningsskapende 
arbeid sikre at pasientene får helhetlige helse- og omsorgstjenester 

o Utvikle gode rutiner for eksternt samarbeid, slik at pasientene får et godt samordnet 
oppfølgingstilbud i kommunen.  I rutinene må ansvarsforhold mellom tjenestene 
fremkomme 

o Etablere samarbeidsavtaler på individnivå mellom DPS Vest Finnmark og Alta kommune, hvor 
også en felles samtykkeerklæring vurderes 

o Utrede akutt/avrusnings- plasser i samarbeid med DPS/ Helse Finnmark 
o Spesialisthelseutredningen må ivareta behovet for sykestuetjenester til pasienter med 

psykiatri- og/eller ruslidelser 
o Følge opp arbeidet med elektronisk samarbeid 
o Etablere kompetansenettverk for å sikre kompetanseoverføring mellom tjenester og sektorer  
o Ressurser til IP team/ koordinerende enhet for å styrke opplæring og veiledning av 

koordinatorer og andre kontaktpersoner 
o Fokus på bruk av Individuell plan for å skape helhetlige og koordinerte tjenester, samt som et 

planleggingsverktøy på individ og systemnivå.  

9.6 Pårørende og brukermedvirkning 
Pårørende er en viktig ressurs i arbeid med mennesker med både rus- og/eller psykiske lidelser, om 
du er barn eller voksen. De pårørende kan ha ulike roller i pasientoppfølgingen, som for eksempel 
bidra med kunnskap om pasienten, som omsorgsperson/ nettverk og i noen tilfeller som en 
representant for bruker i møter. Der hvor pårørende har vært aktivt med i pasientforløpet, har det 
vist seg at pasienten har bedre helse gjennom at innleggelser i institusjon, og bruk av rusmidler har 
blitt redusert, samt at pasientene har opplevd at de har mestret livet og hverdagen bedre.  
Det legges spesielt vekt på ivaretakelse av barn som pårørende. Fagmiljøene er kjent med at barn av 
syke foreldre, ofte kan oppleve usikkerhet da de ikke skjønner hva som fører til at far/mor har ulike 
symptomer.  Helsepersonell skal, etter loven, ha fokus på å ivareta barnets behov for informasjon og 
opplysninger i forhold til foreldrenes sykdom.  I og med at loven er forholdsvis ny, kan det være 
utfordrende å innarbeide rutiner for pårørende arbeid i helsetjenesten. En annen utfordring er at 
foreldrene må samtykke til at helsepersonell kan informere barnet.  Derimot har 
spesialisthelsetjenesten plikt til å ha en «barneansvarlig» slik at barn blir ivaretatt. Dette vil kun 
omhandle pasienter som er i kontakt med spesialisthelsetjenesten.  

9.6.1 Brukerorganisasjoner 
Overordnet mål med brukermedvirkning er at brukere skal ha en reell innflytelse på utforming av 
tjenestene, både på individuelt nivå og på systemnivå.  Brukerorganisasjonene (MH og NA) melder at 
brukermedvirkning og likemannsarbeid, er svært viktig for brukere med psykiatri- og/eller ruslidelser. 
Det å kunne ha med likemenn i møte med hjelpetjenestene, og at en blir møtt med forståelse og 
respekt er viktig. MH og NA har i møte lagt frem et ønske om hjelp til å opprette selvhjelpsgrupper 
knyttet til foreldrekompetanse. Brukerorganisasjonene er opptatt av at normale hverdags- og 
fritidsaktiviteter er med på å opprettholde følelsen av å mestre eget liv.   
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9.6.2 Likemannsarbeid 
Likemannsarbeidet skjer på frivillig basis mellom personer som har brukererfaring, samt mellom 
pårørende. Vanligvis ledes arbeidet av erfarne brukere. Likemannsarbeidet har som mål å være til 
hjelp, støtte og veiledning partene i mellom. 

Samhandling med helsetjenestene er viktig. For nye brukere kan det være avgjørende at 
helsetjenesten formidler informasjon om at slike tiltak eksisterer. Sett fra helsetjenestens ståsted 
representerer likemannsarbeid et unikt brukerstyrt tilbud, som den profesjonsbaserte helsetjeneste 
ikke vil kunne tilby på samme måte. 

Det ble i 2006 besluttet å opprette et brukerråd for psykisk helsevern for barn og voksne i Alta 
kommune. Brukerrådet består av 4 representanter fra brukerorganisasjoner og 2 representanter fra 
kommunen. Brukerrådet skal arbeide med kvalitetsforbedring, utvikling av tjenester, samt være et 
rådgivende organ innen psykisk helsevern. Kommunen har høsten 2013 forsøkt å revitalisere 
brukerrådet ved å ta kontakt med organisasjonene. 

Utfordringer: 
• Helsepersonell utnytter ikke ressursene som finnes i brukermedvirkning, pårørende- og 

nettverksarbeid godt nok 
• Ny lovgivning i forhold til barn som pårørende er ikke innarbeid hos helsepersonell 
• Brukerrådet er ikke aktivt per i dag 

 
Mål for perioden 2014 - 2020: 
Alta kommune skal ha etablert gode rutiner for brukermedvirkning og pårørendearbeid, med et 
spesielt fokus på barn som pårørende. 

Tiltak: 
o Utvikle gode rutiner for pårørende- og nettverksarbeid, og likemannsarbeid knyttet til bruker 
o Utvikle gode rutiner for å ivareta barn som pårørende 
o Samarbeid med brukerorganisasjonene om nye brukerstyrte prosjekter i Alta kommune 
o Påvirke organisasjonene til å delta i brukerrådet  
o Påvirke organisasjonene til etablering av selvhjelpsgrupper 

9.7 Kompetanse  
De siste årene har samfunnet erkjent at rusproblematikk og psykiske lidelser er store fagfelt. 
Mennesker med alvorlig psykiske lidelser har over år blitt behandlet i spesialisthelsetjenesten, mens 
mennesker med rusmiddelproblemer har blitt henvist til kommunale tjenester.  
Samhandlingsreformen legger til grunn at pasienter, uansett sykdom, skal om mulig få hjelp på lavest 
mulig nivå. Dette har medført at pasienter som blir behandlet i spesialisthelsetjenesten, skrives ut 
tidligere med forventning om at pasienten skal følges opp i kommunen. DPS har bygget ut tilbudene 
til pasienter med både psykiske- og/eller ruslidelser, men kommunen har ikke klart å bygge ut i takt 
med de sentrale føringene.  

Det dukker stadig opp nye diagnosegrupper som kommunen skal ivareta med sine tjenester, og 
samtidig øker alvorlighetsgraden hos de pasientene som allerede mottar tjenester. Dette krever at 
de som jobber rundt pasienter og brukere må ha tilgang på faglig oppdatering. Det krever også at det 
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er tydelige skiller på hva som skal ivaretas av spesialisthelsetjeneste, og hva som er kommunens 
ansvarsområde. Det vil være avgjørende at kommunen klarer for å fange opp tidlig, og gi god hjelp, 
slik at utfordringene ikke får utvikle seg i negativ retning. Dette krever god kompetanse i forhold til 
psykisk helse og rusproblematikk hos ansatte i helsestasjon, barnehager og skoler.   

Alta kommune har utfordringer med alvorlig syke pasienter, som krever store ressurser i 
oppfølgingen. Gjennom å bygge opp kompetanse i kommunen, vil en få bedre kvalitet på arbeidet.  
En kan medvirke til at sentrale aktører i kommunen benytter tiltak og metoder som gjennom 
evaluering har dokumentert effekt. Målsettingen bør være å sikre kommunal kompetanse, og 
kompetansespredning innenfor fagområdet rusmiddelavhengighet og psykisk lidelse. Videre vil en 
kunne formidle kunnskap og kompetanse, og annen relevant informasjon til brukere og pårørende.   

Utfordringer: 
• Manglende kompetanse i forebyggende tjenester innenfor fagområdet psykisk helse og rus, 

fører til at vi ikke tidlig nok oppdager tegn og symptomer hos brukere/pasienter 
• Tjenestene ser at antall brukere/ pasienter med alvorlige og sammensatte diagnoser øker, 

noe som krever faglig oppdatering og utvikling 
• Tjenester og sektorer samhandler ikke tilstrekkelig til at en sikrer intern 

kompetansespredning 
• Tjenestene utnytter ikke spesialisthelsetjenestens veiledningsplikt godt nok  

 
Mål for perioden 2014- 2020:  
Alta kommune skal inneha god kompetanse innenfor psykisk helse og rusarbeid  

Tiltak: 
o Kompetanseplan i Alta kommune, spesielt knyttet til psykiatri og rusproblematikk 
o Bo- og/eller kompetansesenter med fokus på veiledning/opplæring av ansatte i kommunen, 

brukere og pårørende 
o Krav om videreutdanning i psykisk helse og rus ved nytilsettinger i psykiatri og rustjenesten 
o Samarbeidsavtaler med DPS i forhold til kompetanseoverføring og veiledning 

9.8 Kapasitet 
Sentrale føringer legger opp til at tjenestene i kommunene, både i 1. og 2. linjen skal bygges ut for å 
ivareta pasientene i hjemkommunen. I dette har regjeringen hatt ulike virkemidler for å 
imøtekomme behovene. Likevel erfarer vi at det er mangler i tilbudene til pasienter med psykiatri- 
og/eller ruslidelser.  I Alta som landet for øvrig, er det knapphet med tilbud til pasientgruppen.  Dette 
fører til at mange ikke får den oppfølgingen de har behov for både før, under og etter behandling. 
Kapasitetsutfordringene i Alta, gjelder både ansatte med kompetanse, boliger med/uten tjenester, 
omsorgstiltak, helsetjenester og forebyggende tilbud. Utfordringen fører til at en ikke fanger opp 
problematikk eller negativ utvikling på et tidlig nok tidspunkt, ikke får gitt riktig tilbud, og har 
ventelister på tjenestene. Dette kan medføre at sykdomsforløpet forverres, og vil kreve flere 
kommunale tjenester og eventuelt innleggelse i spesialisthelsetjeneste. 
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Utfordringer/ behov: 
• Ressurskrevende brukere/pasienter, fører til at det er lite ressurser igjen til forebyggende 

tilbud, kompetansebygging, tjenester på lavterskelnivå, samt tjenester til brukere/ pasienter 
som har utviklet problematikk innenfor psykisk helse og rus 

• Manglende botilbud med del- og/eller heldøgnstjenester, fører til økt trykk på dagtjenestene 
• Lav dekning av helsesøstre fører til at skolehelsetjeneste ikke ivaretas godt nok 

 
Mål for perioden 2014- 2020: 
Alta kommune skal systematisk bygge opp tjenestene for personer som står i fare for å utvikle/eller 
har utviklet psykiske- og/eller ruslidelser. 

10 Økonomi 
Ifølge Folkehelseinstituttet, er psykisk helse- og/eller rusproblematikk, en av de største utfordringene 
samfunnet står overfor.  Psykiatri- og rustjenesten i kommunen har i de siste årene opplevd at 
antallet pasienter øker, pasientene er stadig yngre, de har mer omfattende og varige behov.  
Samtidig ser vi at nedbyggingen av institusjonsplasser i spesialisthelsetjenesten medfører økt trykk 
på kommunen om å gi stadig mer omfattende tjenester. Intensjonene i samhandlingsreformen om at 
flere tjenester skal gis i kommunene gjelder også for denne gruppen. Dette har gitt kommunen 
betydelige ressursmessige utfordringer (bolig, personell, økonomi) uten at det er tilført midler til 
dette området siden opptrappingsplanen 1999-2008.  

10.1 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2008 
Kommunen fikk siste året i opptrappingsperioden tildelt et tilskudd på kr. 12,9 mill.kr. Fra 2009 ble 
disse midlene lagt inn i rammetilskuddet. Kommunene hadde en årlig rapporteringsplikt til 
Helsedirektoratet på bruken av midlene. 

Før opptrappingsplanen hadde kommunen en lite utbygd tjeneste på området. Psykiatritjenesten 
besto av 3 stillinger og rustjenesten 1 stilling. I tillegg hadde Alta kommune noen psykiatri-pasienter 
på Betania Bo og Dagsenter som ble opprettet i 1996 som et interkommunalt tilbud til pasienter som 
tidligere var under spesialisthelsetjenesten. For øvrig hadde vi ingen bemannede botiltak og evt. 
behov måtte ivaretas av det generelle tjenestetilbudet (leger, helsesøstre mv.). 
Opptrappingsmidlene ble hovedsakelig brukt til stillinger i psykiatritjenesten, Betania Bo og 
Dagsenter, tiltaksbasen, miljøarbeid rettet mot boliger herunder startbevilgning til Maskinsvingen, 
UHS og diverse aktivitetstilbud/støttekontakter. 3,7 mill.kr. (29 %) gikk til tiltak rettet mot barn og 
unge.  Ved avslutningen av opptrappingsplanen brukte kommunen samlet ca. 21,5 mill.kr. direkte til 
psykiatri- og rusområdet (utenom generelle tjenester).  

Opptrappingsplan for rusområdet  
Planen har kun finansiert egne prosjekter i kommunene. Alta kommune har hatt flere prosjekter og 
har mottatt over noen år ca. 7 mill.kr. i tilskudd. I 2013 ble 1,1 mill.kr. lagt i kommunenes rammer og 
2 prosjektstillinger ble videreført som faste stillinger. Fortsatt er det mulig å prosjektfinansiere tiltak 
innenfor området jfr det etablerte ROP-teamet.  
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Etter opptrappingsplanen 
Etter opptrappingsperioden har kommunen fått ansvar for flere pasienter med omfattende 
tjenestebehov, og kostnadene er nær tredoblet til 56,6 mill.kr. En del statlige tilskudd 
(ressurskrevende tjenester og tilskudd innen rusomsorgen) dekker noe av utgiftsveksten. Likevel er 
kommunens netto utgifter har økt med ca. 16 mill.kr. eller nær en dobling i perioden fra 2008 til 
2014. Mesteparten av dette fremkommer som økte pleie og omsorgsutgifter i KOSTRA. 

I tabellen nedenfor har en forsøkt å synliggjøre kostnadsutviklingen innen psykiatri og rus etter 
opptrappingsplan-perioden 1999-2008 (kun direkte tjenester): 
  Beregnet utgift 2014 (helårs) Regnskap 2008 

Tjenesteområde: Oppstart Brutto Netto Brutto 
     
Helse og sosial     
Betania Bosenter 1996 3 000 000 2 800 000 7 300 000 
Betania Dagsenter 1996 2 200 000 2 200 000 1 600 000 
Psykiatritjenesten   4 800 000 4 800 000 3 800 000 
Støttekontakter  1 000 000 1 000 000 700 000 
Miljøarb. boliger  1 500 000 1 500 000 1 100 000 
Maksinsvingen 2008/9 7 000 000 4 500 000 1 000 000 
2 Jansnes 2010 1 700 000 1 700 000 0 
Elim botj. 2012 16 800 000 6 300 000 0 
Aleris 2013 4 700 000 2 100 000 0 
Rustjenesten   2 000 000 2 000 000 1 700 000 
Sandfallveien 2009 1 300 000 1 300 000 0 
ROP-teamet 2013 1 550 000 0 0 
Sum HS  47 550 000 30 200 000 17 200 000 
     
Oppvekst og kultur     
Tiltaksbasen 2004 5 500 000 3 900 000 2 700 000 
Støttekontakt  400 000 400 000 300 000 
UHS 2003 450 000 300 000 300 000 
Prosjekt, diverse  700 000 700 000 700 000 
Alta ungdomsskole  300 000 300 000  
Tiltaksteam – 2 still. 2013 1 400 000 1 400 000   
LOS  300 000 300 000  
Sum OK  9 050 000 7 300 000 4 000 000 
     
Sum totalt HS+OK  56 600 000 37 500 000 21 200 000 
*Tabellen inneholder alle kjente tiltak pr. januar 2014, og kostnadene er ført opp i hht. enkeltvedtak om tjenester og 
inngåtte avtaler, uavhengig av budsjettet.  

Tjenesten opplever et jevnt press fra spesialisthelsetjenesten om mottak av ferdigbehandlede 
pasienter med til dels omfattende tjenestebehov. Pr i dag er det 3 kjente yngre pasienter med behov 
for døgntjenester som vi ikke har noe tilfredsstillende tilbud til.  
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10.2 Økonomi i planperioden 
En må forvente at Alta kommunes økonomi i hele planperioden vil være presset. Alta kommune går 
inn i en periode med økte behov og etterspørsel av tjenester.  Dette med bakgrunn i forventet 
befolkningsvekst og føringer i samhandlingsreformen.  
Utredningen fremmer en rekke tiltak innenfor tjenesteområdene. Dette medfører en betydelig 
aktivitetsvekst og behov for økonomiske ressurser i planperioden.  Oversikten nedenfor er ikke 
fullstendig, flere tiltak må utredes økonomisk og er ikke med i oversikten.  Gjennomføringstakten må 
tilpasses og vurderes gjennom planperioden. 

Sammendrag, økonomi i planperioden 2014 – 2020: 
 2014 2015 2016 2017 2020 

Tilbud barn og unge  2 800 000 3 480 000 4 280 000  5 880 000 
Dobbeltdiagnose 
Psyk og/el rus 

 
 

 
1 000 000 

 
2 200 000 

 
3 400 000 

 
 5 450 000 

Botilbud    5 000 000 10 000 000 
Samhandling internt og 
eksternt 

 
 

 
   100 000 

 
   100 000 

 
   100 000 

 
   100 000 

Kompetanse 200 000    200 000    200 000    200 000    200 000 
SUM 200 000 4 100 000 6 580 000 580 000 22 230 000 
*Forebyggingsaspektet er integrert innenfor det enkelte området. 

11 Organisering av tjenestene i Alta kommune 
Den administrative organiseringa av tjenestene i Alta ble vedtatt i kommunestyret 11.02.13 etter en 
omfattende prosess over flere år. I forbindelse med kommunestyrets behandling ble rådmannen 
blant annet bedt om å vurdere om rus/psykiatri i fremtiden skal være egen virksomhet. 

Psykiatri og rustjenesten i Alta kommune er organisert under 2 tjenesteområder:  
• Tilbudet til personer under 18 år ligger i virksomheten for barn og unge i tjenesteområdet 

oppvekst og kultur. 
• Tilbudet til personer over 18 år ligger i virksomheten for bistand i tjenesteområdet for helse 

og sosial i en egen avdeling ”Psykiatri og rustjenesten”. 

Virksomheten for barn og unge ble etablert i 2009 som en flerfaglig enhet i kommunen. 
Virksomheten har prioritert arbeidet med å utvikle og utnytte potensialet i en flerfaglig organisasjon. 
Flere av fagområdene har et medansvar for psykiatri og rusområdet både i forhold til tidlig 
oppdaging, kartlegging og oppfølging.  

Psykiatri og rustjenesten ble etablert i 2011 ved at rustjenesten i NAV Alta, ble samorganisert og 
samlokalisert med psykiatritjenesten. Tjenesten er forankret i virksomheten for bistand, med 
bakgrunn i den målgruppebaserte organiseringen som ble innført i helse og sosial i 2005.  

Prosjektgruppa har vurdert ulike sider av saken herunder størrelse, omfang, mål- eller 
faggruppebasert organisering samt forventet vekst og kompleksitet i tjenesten. Dagens organisering 
er ny og i en stabiliseringsfase. Samtidig ser vi at tjenesten er sterkt voksende og har mange særpreg 
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som krever kontinuerlig fokus på organiseringa. Prosjektgruppa anbefaler at det i 2015 starter et eget 
prosjekt for å gjennomgå tjenestens fremtidige organisering. 
Den administrative organiseringa av tjenestene i Alta ble vedtatt i kommunestyret 11.02.13 etter en 
omfattende prosess over flere år. I forbindelse med kommunestyrets behandling ble rådmannen 
blant annet bedt om å vurdere om rus/psykiatri i fremtiden skal være egen virksomhet. 
 



12 Handlingsplan 2014 - 2020 
Handlingsplan for psykiatri- og rustjenestene i Alta kommune 
 
Nr Tjeneste Tiltak Kommentar Ansvarlig Kostnad År 
1 Forebygging  Opprette stilling som 

folkehelsekoordinator 
jfr. K-sak 67/ 13 

Opprettholde og igangsette nye 
tiltak for å bedre folkehelsen. 
Fokus på forebyggende tiltak ifht 
psykisk helse / rusproblematikk  
Jfr. samhandlingsreformen 

Rådmannen Eksternt 2014 

2 Forebygging Spørreundersøkelse 
blant ungdom 
Oppvekstvilkår i Alta, 
Aktivitetstilbud 

Hva ønsker ungdom av 
aktiviteter/ tilbud i Alta? Hva 
kan bli bedre? 

Kommunalleder 
Oppvekst og kultur 
(OK) 

Internt 2014 

3 Forebygging  Utarbeide 
samarbeidsavtaler 
mellom Alta kommune 
og frivillige 
organisasjoner 

Oppfordre idrettslag og frivillige 
organisasjoner til å skape 
aktivitet på lavterskelnivå. 
Holdningsskapende arbeid 
belønnes gjennom kommunale/ 
fylkeskommunale midler. 

Kommunalleder for 
Oppvekst og kultur og 
Helse og sosial (HS) 
 
Folkehelsekoordinator 

Internt 2014 
Kont. 

4 Forebygging Videreføre og utvikle 
holdningsskapende 
prosjekter knyttet til 
psykisk helse og rus 

Eks. unge og rus på 8. trinn 
AUSK 

Kommunalledere 
OK og HS 

Internt 2014  
Kont. 

5 Forebygging Stimulerer til 
lavterskelaktivitet i 
nærmiljøene 

Åpne lokaler/ arenaer i 
nærmiljøene for barn og 
ungdom Skolebygg/ grendehus, 
der barn/ ungdom kan skape sin 
egen aktivitet 

Kommunalleder 
OK 
Folkehelsekoordinator 

Internt 2015 

6 Forebygging Samarbeid med private 
aktører om møtested 
for ungdom 

Utested med 18 års 
aldersgrense  

HS / HUHS Internt 2015 
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Nr Tjeneste Tiltak Kommentar Ansvarlig Kostnad År 
7 Forebygging Vurdere Alta 

kommunes 
alkoholpolitikk 

Vurdere å begrense skjenketider 
med en time 

Kommunestyret 
HUHS 

Internt 2015 

8 Tilbud til barn og 
unge 

Styrke 
helsesøstertjenesten  

Styrke skolehelsetjenesten med 
6 stillinger for å oppnå nasjonale 
normtall. En stilling per år. 

Kommunalleder OK 3,6 mill/ 
600.000,- per år 

2014- 
2020 

9 Tilbud til barn og 
unge 

Tidlig innsats Videreutvikle arbeidsmetoden 
slik at en i større grad jobber 
holdningsskapende, avdekker og 
følger opp psykisk helse- og 
rusproblematikk tidligst mulig 
 

Kommunalleder 
OK/Barn og 
ungetjenesten 

Omprioritere 
ressurser internt 

2014 

10 Forebygging/ 
Tilbud til barn og 
unge/ 
samhandling 

Faste tverrfaglige/ 
tverrsektorielle møter 
(Barn- og 
ungetjenesten, 
Videregående skole, 
Psykiatri og 
rustjenesten, NAV m.fl) 

Kvartalsvise møter der sentrale 
aktører møtes for å drøfte tiltak 
som fremmer god psykisk helse 
og rusfrihet hos barn og ungdom 

HS/Psykiatri- og 
rustjenesten 
(ruskoordinator) 

Internt 2014 

11 Forebygging/ 
Tilbud til barn og 
unge/ 
samhandling 

Samarbeid mellom 
kommune, frivillige 
organisasjoner, 
næringsliv og NAV 

Samarbeid for å kunne tilby 
barn, ungdom og voksne arbeid 
og aktivitet 

OK/HS Internt 2014 

12 Forebygging/ 
Tilbud til barn og 
unge/ 
samhandling 

Fokus på fysisk 
aktivitet gjennom 
prosjekter som 
Treningskompis 

Samarbeid for å kunne tilby 
barn, ungdom og voksne fysisk 
aktivitet som helsebringende 
tiltak 

OK/HS Internt/ eksterne 
midler 

 

13 Forebygging 
 

Utrede prosjekt med 
NAV- tilstedeværende 
ved Alta videregående 
skole 
 

Jfr. Prosjekt i Tromsø kommune 
Samarbeid med ruskoordinator 

Kommunalleder 
HS/NAV 

Internt/ eksterne 
midler 

2015 
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Nr Tjeneste Tiltak Kommentar Ansvarlig Kostnad År 
14 Tilbud til barn og 

unge 
Forsterke tilbudet i 
helsestasjon for 
ungdom gjennom et 
tverrfaglig 
lavterskeltilbud 
Egnet lokale bør 
vurderes 

Benytte fagkompetanse i Barn- 
og ungetjenesten, 
jordmortjenesten samt psykiatri- 
og rustjenesten for å skape et 
tverrfaglig samarbeid rundt 
ungdom i risikosonen  
Ruskoordinator tilgjengelig i 
helsestasjon for ungdom. Gi 
ungdom en arena for å ta opp 
utfordringer på et tidlig 
tidspunkt, samt et møtested for 
positiv aktivitet 

Kommunalledere 
OK og HS 

80.000,- 2016 

15 Tilbud til barn og 
unge 

Utrede muligheten for 
utekontaktstilling  

Utrede mulighetene for et 
samarbeidsprosjekt med privat 
næringsliv og evt. Høgskolen i 
Finnmark. 

Kommunestyret 
Kommunalledere OK 
og HS 

1 000 000,- 2015 

16 Tilbud til barn og 
unge 

Barn- og 
ungetjenesten/ 
habilitering styrkes 
med en stilling 
 

Finansiering innenfor budsjett 
evt. ved eksterne midler. 
Habiliteringsmidler 2014. Utvikle 
tilbudet aktiv fritid og aktiv 
avlastning for barn og ungdom 
som står i risikosonen for å 
utvikle eller har utviklet psykiske 
lidelser eller rusproblematikk 

Kommunalleder OK / 
Barn og ungetjenesten 

600.000/ eksterne 
tilskudds 
midler 

2014 

17 Tilbud til barn og 
unge og unge 
voksne 

Bistandsavdelingen 
styrkes med en stilling 

Utvikle tilbudet aktiv fritid til 
mennesker med psykiske 
lidelser og/eller rusproblematikk 
Rekruttere tiltakspersoner 

Kommunalleder HS / 
Bistand  

600.000 2014/ 
2015 
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Nr Tjeneste Tiltak Kommentar Ansvarlig Kostnad År 
18 Tilbudet til barn 

og unge og unge 
voksne 

Søke prosjektmidler til 
tiltak knyttet til aktiv 
fritid og avlastning 

Styrke tjenesten aktiv fritid. 
Samarbeid mellom bistand og 
barn og ungetjenesten. 
Internkursing/ 
kompetanseheving 
Aktiv avlastning. Gruppetilbud 
for barn og ungdom.  

Barn- og 
ungetjenesten, 
habilitering og Bistand 

Eksternt 2014 

19 Økende 
problematikk 
innenfor rus- og/ 
eller 
psykiatrilidelser 

Gjennomføre årlige 
brukerundersøkelser 
knyttet til psykisk helse 
og rus i 
ungdomsskolene 

 OK 100.000,- 2015 
Kont. 

20 Økende 
problematikk 
innenfor rus- og/ 
eller 
psykiatrilidelser 

Implementere 
Brukerplan, et verktøy 
til å kartlegge 
omfanget av rus i 
kommunen 

Verktøy og opplæring er gratis 
og administreres av Korus Nord 
og Fylkesmannen 

Kommunalleder HS og  
OK 

Internt 2014 

21 Økende 
problematikk 
innenfor rus- og/ 
eller 
psykiatrilidelser 

Styrke psykiatri- og 
rustjenesten  

5 stillinger til ivaretakelse av 
lavterskeltilbud, aktivitet, 
oppfølging og tilgjengelighet  

HS 3 mill/ 600.000,- 
per år 

2015 til 
2020 

22 Økende 
problematikk 
innenfor rus- og/ 
eller 
psykiatrilidelser 

Psykolog Psykologstilling knyttet til 
Psykiatri- og Rustjenesten. 
Søknad om ekstern finansiering i 
tre år 

Kommunalleder Helse 
og sosial 

850.000 pr 
år/ekstern 
delfinansiering fem 
år  

2015- 
2020 

23 Økende 
problematikk 
innenfor rus- og/ 
eller 
psykiatrilidelser 

Samarbeid med 
brukerorganisasjonene 
om nye prosjekter som 
er brukerstyrte i Alta 
kommune  

Etablere en brukerstyrt kafe, 
med tilgjengelige verksteder for 
håndarbeid, kunst og håndverk, 
med mer. 

HS, Bistand, Psyk.rustj.  
 

500.000,- per år/ 
eksterne midler 

2016 
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Nr Tjeneste Tiltak Kommentar Ansvarlig Kostnad År 
24 Økende 

problematikk 
innenfor rus- og/ 
eller 
psykiatrilidelser 

Igangsette 
temakvelder  

Veiledning og informasjon om 
aktuelle tema for målgruppen. 
Samarbeid med DPS Alta. 
Ses i sammenheng med 
brukerstyrt kafè 

Psykiatri- og 
Rustjenesten 

Internt 2015 

25 Botilbud med del- 
og 
heldøgnstjenester 

Starte prosess/ 
utredning boliger/ 
bosenter 
 
Tverrfaglig utredning i 
samarbeid med DPS 

-Bosenter pasienter med psykisk 
og/eller ruslidelser 
-Bofelleskap, pasienter med 
ruslidelser 
-Bofellesskap, pasienter med 
psykiske lidelser  
 
Enhetene kan organiseres som: 
-Skjermet enhet 
-Åpen enhet 
-Samlokaliserte små boenheter 
-Kompetansesenter  

Rådmann/DU/HS Internt/ eksternt 
 
Kompetansemidler 
Husbanken 

2015 - 
2016 

26 Botilbud med del- 
og 
heldøgnstjenester 

Bygge boliger/ 
bosenter 

Bosenter pasienter med psykisk 
og/eller ruslidelser 
-Bofelleskap, pasienter med 
ruslidelser 
-Bofellesskap, pasienter med 
psykiske lidelser  

Rådmann/DU/HS/ 
UBA 

Lån/tilskudd 
Husbanken 

2017 

27 Botilbud med del- 
og 
heldøgntjenester 

Samarbeid med 
Husbanken 

Utnytte økonomiske virkemidler 
til bygg/ kjøp av boliger til 
målgruppene 

DU/HS/UBA Internt 2015 - 
2020 

28 Botilbud med del- 
og 
heldøgntjenester 

Styrke Psykiatri- og 
rustjenesten, botiltak 

Stillinger til ivaretakelse av 
tjenester til målgruppen, samt 
drift av botiltakene 

Kommunalleder HS 5 000 000,- i 2017 - 
10 000 000,- i 2020 
 

2017/2018 
- 2020 

29 Botilbud med del- 
og 
heldøgntjenester 

Samarbeidsavtale med 
DPS Alta 

Utvikle avtale slik at pasientene 
får tilbud om «gjesteseng» ved 
behov 

HS/Psykiatri- og rustj. Internt 
 

2014 - 
2015 
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Nr Tjeneste Tiltak Kommentar Ansvarlig Kostnad År 
30 Samhandling 

internt og 
eksternt 

Etablere gode 
tverrsektorielle 
samarbeidsrutiner og 
arenaer for å sikre 
overgangen internt i, 
og mellom oppvekst- 
og kultursektor og 
helse- og sosialsektor 

Gjennom holdningsskapende 
arbeid sikre at brukere/ 
pasienter mottar helhetlige 
helse- og omsorgstjenester 

Kommunalleder OK og 
HS 

Internt 2014 
Kont. 

31 Samhandling 
internt og 
eksternt 

Etablere gode rutiner 
for eksternt samarbeid 

Etablere et godt samarbeid med 
legetjeneste, 
spesialisthelsetjeneste, 
kommunalt og statlig del av 
NAV, og private aktører slik at 
brukerne får et godt samordnet 
oppfølgingstilbud i kommunen 

Kommunalleder OK og 
HS  

Internt 2014 kont. 
 
 

32 Samhandling 
internt og 
eksternt 

Etablere 
samarbeidsavtaler på 
individnivå mellom DPS 
Vest Finnmark og Alta 
kommune 

Ansvarsfordeling 

Kompetansenettverk- 
kompetanseoverføring 

Jfr. Samhandlingsreformen og 
Rundskriv I-3/2013 
Spesialisthelsetjenestens 
veiledningsplikt 

Felles samtykkeerklæring 
vurderes 

Kommunalledere OK 
og HS 

Internt 2014 – 
kont. 

33 Samhandling 
internt og 
eksternt 

Utrede 
akutt/avrusnings-
plasser i samarbeid 
med DPS/Helse 
Finnmark 

Akutt/ avrusning på kommunalt 
nivå. Knyttet opp mot sykestue 

HS, prosjektleder 
Altamodellen 

Internt  
Prosjekt midler 
Altamodellen 

2014 
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Nr Tjeneste Tiltak Kommentar Ansvarlig Kostnad År 
34 Samhandling 

internt og 
eksternt 

Sykestuetjenester til 
pasienter med 
psykiatri- og eller 
ruslidelser 

Prosjekt Altamodellen, må 
ivareta behovet for sykestuetj 
på lik linje med andre pasienter 

HS, prosjektleder 
Altamodellen 

Internt  
Prosjekt midler 
Altamodellen 

2014 

35 Samhandling 
internt og 
eksternt 

Følge opp arbeidet 
med elektronisk 
samarbeid 

Elektronisk pasientjournal, 
samarbeid med spesialisthelsetj. 

Prosjektleder Elin-k Internt  2014 - 
2020 

36 Samhandling 
internt og 
eksternt 

Etablere 
kompetansenettverk 

Sikre kompetanseoverføring 
mellom tjenester og sektorer 

OK og HS Internt 2014 - 
2020 

37 Samhandling 
internt og 
eksternt 

Ressurser til IP team Styrke opplæring og veiledning 
av koordinatorer og andre 
kontaktpersoner.  

OK og HS 100 000 per år  2015 -
2020 

38 Samhandling 
internt og 
eksternt 

Aktiv bruk av 
Individuell Plan som 
verktøy på individ og 
systemnivå for å skape 
helhetlige og 
koordinerte tjenester 

Planlegge framtidige tjenester 
på bruker og systemnivå. 

IP-teamet, 
koordinatorer 

Internt 2014 - 
2020 

39 Samhandling 
internt og 
eksternt 

Etablere gode rutiner 
for pårørende- og 
nettverksarbeid, 
likemannsarbeid 
knyttet til bruker 

Invitere til at bruker kan ha med 
pårørende eller andre i samtale. 
Åpenhet og respekt. 

Alle Internt 2014 
Kont. 
 

40 Samhandling 
internt og 
eksternt 

Etablere gode 
rutiner/retningslinjer 
for å ivareta barn som 
pårørende 

Jfr Helsepersonelloven og Pbrl. 
Tettere samarbeid med 
barneansvarlig i 
Spesialisthelsetjenesten 

OK og HS Internt 2014 Kont. 

41 Samhandling 
internt og 
eksternt 

Påvirke 
organisasjonene til 
etablering av 
selvhjelpsgrupper 

Bistå organisasjoner i startfasen 
med veiledning 

OK og HS Internt 2014 kont. 
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Nr Tjeneste Tiltak Kommentar Ansvarlig Kostnad År 
42 Samhandling 

internt og 
eksternt 

Påvirke 
organisasjonene til å 
delta i brukerrådet  
Brukerrådet for psykisk 
helsevern – barn og 
voksne  

Kvartalsvise møter for å styrke 
brukermedvirkning i kommunale 
tjenester med sammensetting:  
4 representanter fra 
brukerorganisasjoner og 2 fra 
sektorene  

OK og HS Internt 2014 

43 Samhandling 
internt og 
eksternt 

Samarbeid med ideelle 
aktører for utvikling av 
gode tjenestetilbud 

Påvirke, samhandle, utvikle og 
finne gode tilbud sammen med 
ideelle aktører  

HS Internt 2015 

44 Kompetanse Kompetanseplan i Alta 
kommune - psykisk 
helse og rus 

Bygge kompetanse, spesielt 
knyttet til psykisk helse og 
rusproblematikk hos barn, 
ungdom og foreldre/ foresatte 

OK/HS 200.000,- 2014 

45 Kompetanse Kompetansesenter 
knyttet til bosenter 

Veiledning av ansatte, brukere, 
og pårørende 

HS Internt  2018 

46 Kompetanse Krav om 
videreutdanning i 
psykisk helse og rus 
ved nytilsettinger i 
Psykiatri- og 
Rustjenesten 

Styrke kompetansen hos 
kommunalt ansatte innenfor 
området 

Kommunalleder HS, 
Bistand 

Internt  2014 kont. 
 

47 Kompetanse Samarbeidsavtale med 
DPS i forhold til 
kompetanseoverføring 
og veiledning 

Jfr. spesialisthelsetjenestens 
veiledningsplikt 

OK og HS Internt Kont. 

 
 
 
 
 
 



Vedlegg  

Statistikk fra Barn og Ungetjenesten 

Tabell 1:  Barn- og ungetjenesten/ barnevern 
Barn rus 3 
Barn psykisk helse 48 
Voksne rus 65 
Voksne psykisk helse 82 
Antall klienter registrert med psykisk lidelse, og eller rusproblematikk. 

Tabell 2:  Barn- og ungetjenesten/ habilitering 
ADHD 15 
Autismespekter 22 
Psykisk helse  14 
Nevrobiologisk 2 
Risiko psykisk helse/ rus som tilleggslidelse 29 
Total 82 
Diagnoseoversikt januar 2013. 

Tabell 3: Barn- og ungetjenesten/ Helsesøster 
Tjenesteområde Ressursforbruk (årsverk) Ressursforbruk jfr normtall 
Ungdommens helsestasjon 0,20 0,20 
Utenlandsvaksinering 0,20 0,20 
Skolehelsetjeneste 2,40 7,35 
Helsestasjon 3,50 4,00 
Fagmøter/personalmøter/TI 2,00 2,00 
Administrasjon 1,00 1,00 
Alta videregående skole 0,80 1,25 
SUM ÅRSVERK 10,00 16,00 

Statistikk fra Helse og Sosial 

Tabell 4: Psykiatri- og Rustjenesten 
Depressiv lidelse 56 
Manisk/ Depressiv lidelse 19 
Psykisk Ubalanse/ Psykisk lidelse 25 
Angst 20 
Schizofreni 33 
Post traumatisk Stresslidelse (PTSD) 8 
Rusmiddelavhengighet (personer uten alvorlig psykiske lidelser/-diagnoser) 36 
Tourettes/ Asberger syndrom 3 
Ustabil Emosjonell Personlighetsforstyrrelse 16 
Diverse Fobier 5 
ADHD 10 
Paranoid Psykose/ Schizotyp lidelse 4 
Vold/ Overgrep 6 
Sum diagnoser 251 
Pasienter uten oppgitt diagnose (sorg, fysisk/psykisk plager, ensomhet, med mer) 103 
Oversikt over gjeldende diagnoser, januar 2013 
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Tabell 5: Rustjenester (fra 18 år) 
 2006 2008 2010 2011 

Antall pasienter 80 90 120 75 
LAR pasienter  5 8 8 
I ettervern   6 15 
Antall stillinger i rustjenesten inkl ettervernet  3,5 5 5 

 

Statistikk fra DPS Vest-Finnmark 

Tabell 6: Antall henvisninger fra Alta kommune til BUP (personer under 18 år) 
2005 2008 2009 2010 2011 
106 111 131 129 134 

 

Tabell 7: Antall henvisninger fra Alta kommune til VPP (personer over 18 år) 
2005 2008 2009 2010 2011 
242 278 270 326 337 

Gjelder personer fra moderat til alvorlige lidelser. 
For 2011 ble den henvist totalt 415 personer til VPP. Andelen fra Alta på 337 har en snittalder på 35 
år og utgjør 81 % av alle henvisningene. 

Tabell 8: Andelsmessig bruk av sengeplasser fra Alta kommune i Psykisk helsevern 
 2008 2009 2011 
Voksne over 19 år 12 913 13 050 Ca 14 000 
Andel i % av befolkningen 50,1 % 50,6 % 52,1 % 
Utskrivelser 188 221 151 
Utskrivelser i % av befolkningen 59,8 % 70,4 % 54,9 % 
Liggedøgn 3 771 4 028 3 675 
Liggedøgn i andel av % befolkning 55,8 59,6 62,8 
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Statistikk fra Folkehelseinstituttet 

Tabell 9: Hovedårsak til økning i uføretrygd 
 

 

 

Tabell 10: Hovedårsak til sykemeldt arbeidsfravær 
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Tabell 11: Uføretrygd 
 

 

 

 

Uføretrygding for psykisk lidelse 
skjer i ung alder 

Uføretrygding for muskel-
skjellett skjer i moden 

alder 

Muskel/Skellett 

Psykisk lidelse 

Andre diagnoser 
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