
Alta kommune 
  

PLAN FOR 
PSYKISK HELSEVERN I 

ALTA KOMMUNE 
2007 - 2010 

                                                                   RULLERING    
 

 
   Treet på Peskafjellet. Et symbol på vekst og utvikling, selv under karrige forhold.    
 
    Alta den 11. januar 2007



 2

INNHOLD 
 
1.         INNLEDNING ............................................................................................................................... 3 
1.1 Bakgrunn ........................................................................................................................................ 3 
1.2       Målsettingen med plan for psykisk helsevern ................................................................................. 3 
1.3 Mandat ............................................................................................................................................ 3 
1.4 Arbeidsgruppen .............................................................................................................................. 4 
1.5 Arbeidsmåte .................................................................................................................................... 4 
1.6 Satsningsområder ............................................................................................................................ 4 
2.  OVERSIKT OVER DAGENS TILBUD INNEN PSYKISK   HELSEVERN ............................... 5 
2.1 Psykiatrisk enhet ............................................................................................................................. 5 
2.2 Avdeling for barn og unge .............................................................................................................. 5 
2.3 Allmennlegetjenesten/fysioterapitjenesten ..................................................................................... 5 
2.4 Betania bo- og dagsenter ................................................................................................................ 6 
2.5 Gnisten ............................................................................................................................................ 6 
2.6 Universitetssykehuset for Nord Norge HF, psykiatrisk avdelinger ................................................ 6 
2.7 Helse Finnmark  HF – DPS Vest-Finnmark ................................................................................... 7 
2.8 Samarbeidet mellom Alta kommune og  Distriktspsykiatrisk senter for Vest-Finnmark ............... 7 
2.9 Samarbeidet mellom Alta kommune og Betania bo og dagsenter .................................................. 8 
3.  UTVIKLINGSTREKK INNEN PSYKISK HELSEVERN 2002-2005 ......................................... 9 
3.1  Psykiatrisk enhet ............................................................................................................................. 9 
3.2 Betania bo- og dagsenter ................................................................................................................ 9 
3.3  Distriktspsykiatrisk senter for Vest-Finnmark ................................................................................ 9 
3.3.1    Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) ......................................................................... 9 
3.3.2    Voksenpsykiatrisk poliklinikk ...................................................................................................... 10 
3.3.3    Døgnenheten Jansnes .................................................................................................................... 10 
3.4 Antall innleggelser fra Alta på UNN HF – Allmennpsykiatrisk avdeling .................................... 10 
4.         SENTRALE FØRINGER ............................................................................................................. 11 
4.1 Barn og unge ................................................................................................................................. 11 
4.2 Voksne .......................................................................................................................................... 11 
5          BRUKERMEDVIRKNING ......................................................................................................... 12 
6.         UTFORDRINGER, MÅL OG TILTAK ...................................................................................... 13 
6.1  Barn – og unge .............................................................................................................................. 13 
6.2 Voksne .......................................................................................................................................... 15 
6.2.1    Mennesker med alvorlige og langvarige psykiske lidelser. .......................................................... 15 
6.2.2    Mennesker med akutte psykoser ................................................................................................... 16 
6.2.3    Mennesker med depresjoner og angst. .......................................................................................... 16 
6.2.4    Mennesker med psykiske lidelser og rusmiddelmisbruk .............................................................. 17 
6.2.5    Flyktninger med psykiske problemer. .......................................................................................... 18 
6.2.6    Mennesker i krise .......................................................................................................................... 18 
6.2.7    Eldre med psykiske lidelser – alderspsykiatri ............................................................................... 19 
7.         KOMPETANSE ........................................................................................................................... 20 
7.1  Innledning .................................................................................................................................... 20 
7.2  Sentrale føringer .......................................................................................................................... 20 
7.3  Kompetansehevende tiltak ........................................................................................................... 20 
8.   BOLIGPLANLEGGING ............................................................................................................. 20 
8.1  Sentrale føringer .......................................................................................................................... 20 
8.2  Lokale føringer ............................................................................................................................ 21 
8.3  Dagens botilbud ........................................................................................................................... 21 
8.4  Nye boligbehov i planperioden .................................................................................................... 21 
9.          STATUS  -  ØKONOMI.............................................................................................................. 22 
10.       FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2006 - 2010 ...................................................................... 23 

 



 3

 

1.   INNLEDNING 
 

1.1 Bakgrunn 
 
Kommunestyret i Alta kommune vedtok i møte 25. oktober 2004 Plan for psykisk helsevern i 
Alta kommune for perioden 2004 – 2008.  
 
I brev av 27.06.2006 fra Sosial – og helsedirektoratet heter det blant annet: 
 
”At opptrappingsplanen er forlenget til 2010. Hensikten med rundskrivet er å gi holdepunkter 
og føringer for det psykiske helsearbeidet i kommunene.  
 
Vi tilrår at den enkelte kommune foretar en vurdering både av eksisterende drift, tidligere 
målsettinger og behov i tråd med ny kunnskap lokalt og sentralt. Formålet med en slik 
vurdering er å spisse innsatsen på områder med særskilte behov.”  
 
Med dette rulleres plan fra 2004-2008, til 2007- 2010.  

 

1.2     Målsettingen med plan for psykisk helsevern 
 
Alta kommune vil gi en helhetlig og samordnet tjeneste innen psykisk helse under en felles 
kommunal ledelse.  Tjenestene skal være effektiv, fleksibel, behovsrettet og av god kvalitet. 
 
 
Alta vil – Kommuneplanens samfunnsdel 2004-2015, vedtatt 23.03.2004, under hovedmål 3.4 
heter det: Alta vil ha gode og effektive helse- og sosialtjenester. I rullering av plan for psykisk 
helsevern er det viktig å ta utgangspunkt i kommunale målsettinger, som målsetting 3.4.5 om   
å utvikle gode lokale modeller for håndtering av psykiske lidelser/kriser, samt 
kombinasjonsproblemet psykiatri/rusmiddelsmisbruk.     
 

1.3 Mandat 
 
Revidert plan for psykisk helsearbeid i Alta kommune skal omfatte: 
 

- en kortfattet beskrivelse av det psykiske helsearbeidet i kommunen 
- et anslag over brukergruppenes omfang 
- kortfattet omtale av udekkede behov for tjenester 
- handlingsplan med planperiode fram til og med 2010 
- planen skal omhandle både barn, unge og voksne 
- planen skal gi en kortfattet omtale av hvordan kommunen har organisert/vil 

organisere brukermedvirkningen i det psykiske helsearbeidet 
- vurdering av kompetansebehovet 

Det skal være samsvar mellom handlingsplanen og kommunens økonomiske rammer 
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1.4 Arbeidsgruppen 
 
I Hovedutvalg for helse- og sosial ble det vedtatt å opprette en arbeidsgruppe, sak PS 0064/06 
bestående av følgende personer: 
 
SV: Ole Simonsen, leder 
AP: Jan Martin Rishaug 
RV: Synnøve Thomassen 
1 brukerrepresentant 
1 fagperson 
1 sekretær helse- og sosialsjefen eller den han bemyndiger 
 
Brukerepresentant er Inger Liv Ryan og Siv H. Rydheim fra Mental Helse 
Fra Alta kommune, helse – og sosialsektoren har Rigmor Åsrum Skille fra Psykiatrisk enhet, 
kontorsjef  Per Prebensen og helse og sosialsjef Aina Olsen møtt. I tillegg har sekretær  
Gerd J. Karlsen møtt. 
 
Arbeidsgruppa startet arbeidet høst 2006.  Det er blitt innkalt representanter for Betania bo og 
dagsenter, avdeling for barn og unge, Barneverntjenesten, PP-tjenesten.  
 

1.5 Arbeidsmåte 
 
Arbeidsgruppen har i hovedsak valgt å rullere tidligere plan og kun foretatt mindre 
justeringer. Viktigst er endringen av målsettingen for planen. 
 
 I foreliggende plan er det tatt inn et nytt kapittel om utviklingstrekk. 

1.6 Satsningsområder   
 
I arbeidet med den nye planen har kommunen i prosessen videreført ulike nasjonale føringer 
som bl.a. framkommer i rundskriv IS 1/2006 ”nasjonale mål, hovedprioriteringer og tilskudd 
for 2006”. Dette gjelder i særlig grad følgende: 
 

- Forebygging 
- Mestring 
- Tilgjengelighet 
- Samhandling 
- Brukermedvirkning 
- Faglig innhold i tjenestene 
- Kunnskap og tillit 
- God ressursutnyttelse 
 

Det vil bli lagt vekt på å få avklaringer i forhold ulike utfordringer og problemstillinger i 
forhold til Betania bo- og dagsenter, herunder inngåtte avtaler og fremtid samarbeid i forhold 
til psykisk  helsevern.  Det tas sikte på å avklare disse forhold i løpet av 2007.   
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2.  OVERSIKT OVER DAGENS TILBUD INNEN PSYKISK   
HELSEVERN 

 
Tilbud fra Alta kommune  

2.1 Psykiatrisk enhet 
 
Psykiatrisk enhet er organisert under Bistandsavdelingen og er et kommunalt tilbud for 
voksne personer med psykiske lidelser.   
 
Pr. i dag er det 7 ansatte som består av psykiatriske sykepleiere, miljøterapauter og 
miljøarbeider. 
 
Psykiatrisk enhet gir i dag tilbud til: 

mennesker med langvarig alvorlig psykiske lidelser (psykoser) 
mennesker som trenger oppfølging etter akutte psykoser 
mennesker som har et rusproblem i tillegg til sin psykiske lidelse 
flyktninger og asylsøkere 
mennesker med angst og depresjoner 
mennesker i kriser 
 

2.2 Avdeling for barn og unge 
 
Avdeling for barn og unge yter hjelp i henhold til kap. 4 i Lov om sosiale tjenester. 
 
Det er hovedsakelig barn med psykiske lidelser som ADHD, autisme og Aspergers syndrom 
som utgjør et stort hjelpebehov for barn og ungdom. Hjelpen fra avdeling for barn og unge gis 
hovedsakelig i form av miljøarbeider i hjemmet, samt støttekontakt for disse gruppene. Alta 
kommune ved avdeling for barn og unge har barneavlastning for barn med store pleie og 
omsorgsbehov av ulik art.  Det er også opprettet en tiltaksbase som gir tilbud til barn og unge 
med gjennomgripende utviklingsforstyrrelser. Tiltaksbasen gir tilbud på ettermiddagstid fra 
skoleslutt og til kveldstid, samt at det er overnatting enkelte netter i uka. 
 
Avdekkingen av denne type lidelser hos barn og unge er økende i Alta, noe som kan ha 
sammenheng med økt kompetanse og flere ressurser i behandlingsapparatet. 
 

2.3 Allmennlegetjenesten/fysioterapitjenesten 
 
Allmennlegenes daglige virke: åpningstider mellom kl. 08.00 – 15.30. 
 
I Alta er det 3 legesentre: 

• Elvebakken helsesenter 4 leger og 1 turnuskandidat 
• Nordlys legesenter  6 leger og 1 turnuskandidat 
• Sentrum legepraksis  9 leger og 1 turnuskandidat 
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Daglegevakt. Åpent fra kl. 08.00 – 16.00.  
Daglegevakta behandler akutte psykiatriske kriser som trolig må ha rask annenlinje tjeneste.  
Betjenes alle virkedager med turnuslege og en fastlege. 
 
Legevakt: åpent fra kl. 16.00 – 08.00, 365 dager i året. Behandler alle kriser utenom normal 
arbeidstiden. 
 
Daglegevakta og legevakta er til nå det eneste døgnkontinuerlige psykiatriske tilbudet i Alta 
kommune. Allmennlegetjenesten som i dag har et åpent og døgnkontinuerlig tilbud til 
befolkningen i Alta.  Alta kommune har 50 % driftsavtale med fysioterapeut som har 
videreutdanning i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi.  Også de andre fysioterapeutene i 
kommunen yter tjenester til mennesker med psykiske lidelser. 
 
Tilbud fra andre 

2.4 Betania bo- og dagsenter 
 
Bemanningen ved Betania bo og dagsenter er 18,9 stillingshjemler.  Flere av de ansatte  har  
videreutdanning innen psykisk helsevern.  
 
Betania bo og dagsenter er en institusjon som har ulike tilbud for mennesker med psykiske 
lidelser. Alta kommune har inngått avtale om kjøp av tjenester fra Betania om:  

18 Boliger – for personer med psykiske lidelser. Mye av hjelpebehovet dekkes av 
psykiatrisk enhet og andre hjemmebaserte tjenester. 
Dagsenter – et dagtilbud som er åpent 5 dager i uka.   
14 døgnplasser ( tre av disse brukes av andre kommuner).  

 
I dag har Betania bo og dagsenter det administrative og personalmessige ansvaret, men leder 
ved psykiatrisk enhet har det faglige avsvaret overfor dagsenteret.  Delt ledelse er utfordrende 
og vanskelig å fungere i praksis.  
 

2.5 Gnisten 
 
Gnisten er et dagsentertilbud som drives av Mental Helse, og med økonomisk og faglig støtte 
fra Alta kommune.    

 

2.6 Universitetssykehuset for Nord Norge HF, psykiatrisk avdelinger 
 
Følgende avdelinger ved universitetssykehuset UNN, psykiatriskavdelinger: 
 
Allmennpsykiatrisk avdeling: 

- Akuttpost Nord 1 
- Korttidspost 
- Post for rehabilitering 
- Intermediærpost 
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Spesialpsykiatrisk avdeling består av: 
         -   Alderspsykiatrisk post 
         -   Seksjon for Sikkerhetspsykiatri (Sikkerhetspost A og B) 
         -   Rus/psykiatripost  
         -   Alderspsykiatrisk poliklinikk. 
         -   Psykiatrisk forsknings- og utviklingsavdeling 
         -   Psykiatrisk forskningssenter (NNPF) 
         -   Senter for forebygging av selvmord / Vivat 

I tillegg er det en  Barne-og ungdomspsykiatrisk avdeling ved barneavdelingen ved UNN.  
Herunder ligger det et regionalt senter for spiseforstyrrelser.  

 

2.7 Helse Finnmark  HF – DPS Vest-Finnmark 
 
DPS Vest- Finnmark består av følgende kliniske avdelinger: 

- To voksen psykiatriske poliklinikker (VVP), en i Hammerfest og en i Alta.     
- To barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP), en i Hammerfest og en i 

Alta 
- Døgnenheten Jansnes   

 
Fra 2007 etableres en 10- sengers krise og observasjonspost, lokalisert til en ny 3. etasje på 
Alta helsesenter.  
 
VPP gir tilbud til den voksne befolkningen over 18 år i Alta og har følgende oppgaver: 

- foreta undersøkelser/utredninger  
- gi råd og behandling  
- psykososial rehabilitering 
-    gi råd og veiledning til samarbeidspartnere 

 
BUP Alta er en del av det psykiatritilbudet for barn og unge opp til 18 år i Alta. 
Virksomhetens oppgaver er: 

- foreta undersøkelser  
- gi råd og behandling til barn og unge, samt deres familier 
- forebyggende arbeid i forhold til psykiatriske problemstillinger 
-     ambulant team 
 

Døgnenheten Jansens gir et allmennpsykiatrisk døgntilbud for voksne med psykiske lidelser. I   
tillegg gis tilbud til rus-og psykisk helsevern problematikk.  
 

2.8 Samarbeidet mellom Alta kommune og                                          
Distriktspsykiatrisk senter for Vest-Finnmark 

 
Fra Alta kommune sin side er det flere etater som har samarbeidet med DPS Vest- Finnmark,  
som psykiatrisk enhet, legene, sosialkontor, barneverntjenesten, barn og unge, PPT og 
oppvekstsektoren. Dette samarbeidet er viktig for pasientene ut fra at disse skal få en helhetlig 
behandling og hjelp. 
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Samarbeidet mellom Alta kommune og VPP og døgnenheten Jansnes karakteriseres som godt. 
 
Pasientene hjemmehørende i Alta som er til behandling på Jansnes og VPP kan samtidig ha 
oppfølging fra psykiatrisk enhet eller annen kommunal tjeneste. 
Samarbeidet mellom Jansnes og psykiatrisk enhet går ut på : 

- faste månedlige møter 
- ansvarsgruppemøter 
- ved utskrivning av langstidspasienter samarbeides det i 

utskrivningsprosessen/etableringsprosessen 
 
Det er 6 pasienter ved døgnenheten Jansnes som er ferdigbehandlet, men mangler alternativt 
kommunalt bosted før utskriving kan finne sted. 
 
Samarbeidet her oppleves som fleksibelt og konstruktivt fra psykiatrisk enhets side. 
 
Barneverntjenesten/avdeling for barn og unge i Alta kommune ser viktigheten av tett 
samarbeid med BUP Alta. 
Tverrfaglig samarbeid med barne- og ungdomspsykiatrien er sentralt både i forhold til 
generelt og individuelt arbeid. 
 

2.9 Samarbeidet mellom Alta kommune og Betania bo og dagsenter 
 
Samarbeidet består i ansvarsgruppemøter, omsorgsmøte, andre faste og møter etter behov. 
Samarbeidet omkring den enkelte klient/pasient ansees som godt. 
 
Det å ikke ha en felles enhetlig ledelse for tilbudet som Alta kommune har ansvaret for er 
utfordrende.  Spesielt gjelder det skillet mellom det faglige og administrative ansvaret i 
forhold til dagsenteret og boligene.  
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3.  UTVIKLINGSTREKK INNEN PSYKISK HELSEVERN 
2002-2005  

 

3.1  Psykiatrisk enhet 
 

 2002 2003 2004 2005 
Antall ansatte 6 6 6 7 

Antall hjemmebesøk 3320 3303 2902 2425 
Kontorsamtaler 2220 1976 1726 1695 

Telefonkonsultasjoner 670 595 500 733 
Møtedeltakelse 622 561 824 478 

Innskrevne pasienter 208 410 347 324 
 
 

3.2 Betania bo- og dagsenter 
 

 2002 2003 2004 2005 
Havblikk,Liggedager, 

interkom. 
Kriseplasser 

 
4908 
130 

 
4834 
254 

 
5120 
212 

 
4825 
181 

Sengepost, AK 10 10 10 11 
Vernet botilbud, AK 14 15 17 17 
Personal, st.hjemler 18,9 18,9 18,9 18,9 

 
Havblikk = heldøgnsbemannet sengepost 
Dagsenter – tilbud til ca. 20 brukere som har behov for støtte av ulik art grunnet psykisk 
lidelse eller krise. 
 

3.3  Distriktspsykiatrisk senter for Vest-Finnmark  

3.3.1 Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) 
 
BUP Alta skal gi tilbud til innbyggerne i Alta og Loppa kommune, samt elever under 18 år 
ved Alta videregående skole. 
 
 
 2002 2003 2004 2005 

Antall ansatte 6 11 11 15 
Antall pasienter, 

Alta 
222 259 274  

Antall 
konsultasjoner 

3168 2305 2462 2254 

 
I løpet av 2006 ble det ansatt 3 ved ambulerende team for Vest – Finnmark. 
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BUP -  utviklingstrekk de 2 siste år  (2004-2006): 
 

- Flere henvisninger av ungdommer med aggresjon/volds erfaringer, enten egne     
            eller andres 
- Økning av saker der det sendes bekymringsmelding til barnevernet for barnets  
            omsorgssituasjon og der denne forverres barnets symptomer og lidelsestrykk 
- Flere barn med skolevegring, angst og depresjon 
- En liten økning i henvisninger av spiseforstyrrelser 
- Flere foreldre som sliter med psykiske problemer/sykdom som gjør at barna  
            sliter ekstra med sine psykiske problemer/sykdom 
- En fortsatt jevn tendens av utredninger når det gjelder autismespekterdiagnoser  
           og ADHD 
- En jevn tendens og lav frekvens av alvorlige psykiatrisk lidelse som psykose  
           og bipolar lidelse 

 
Selv om barn- og unge et prioritert satsningsområde, ser vi at antallet konsultasjoner er 
redusert i perioden 2002 til 2005, selv om antallet stillinger er økt.     
 

3.3.2 Voksenpsykiatrisk poliklinikk   
 

I Alta 2002 2003 2004 2005 
Polikliniske 
konsultasj 

2211 2717 2672 3367 

 
Antallet konsultasjoner har økt ved VPP i Alta fra 2211 i 2002 til 3367 i 2005. Det oppleves 
likevel at pasienter må vente lenge på behandling. Kapasitetsproblemer og lange ventetider får 
konsekvenser for arbeidet til psykiatrisk enhet..     

3.3.3 Døgnenheten Jansnes 
 

 2002 2003 2004 2005 
Liggedøgn 6364 7031 7084 6628 

 
Omfatter kommunene Loppa, Hasvik, Alta, Måsøy, Kvalsund, Hammerfest 
Nordkapp kom med fra 01.05.06. 
 

3.4 Antall innleggelser fra Alta på UNN HF – Allmennpsykiatrisk avdeling   
 

2005 Antall innleg. § 
2-1 frivillig 

Antall innleg. Jf 
§3-8 jf § 3-6 

Tvang 

Antall innleg. Jf 
§3-8 jf 3-1. 1 

Tvang 

Antall 
liggedøgn 

     
Alta  72 20 11 2087 
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4.     SENTRALE FØRINGER  
4.1 Barn og unge 
 
Det er særskilt i brev av 27.06.06 fra SHdir. pekt på at planen skal omhandle: 
 

- Primær- og sekundærforebyggende arbeid. 
- Støttekontakter, fritidskontakter, gruppeaktiviteter, kultur- og fritidstiltak. 

avlastning.  
- Behandling, tilrettelegging, rehabilitering, oppfølging og bistand.  

Individuelt og i grupper. 
 

Videre er det sentralt lagt vekt på: 
 

- Legge til rette for, samt forebygge tiltak for å forhindre psykiske vansker hos barn 
og unge. 

- Fange opp barn og unge i risiko, eller som har psykiske vansker eller lidelser. 
- Gi hjelp og behandling til de som trenger det på laveste effektive omsorgsnivå 

(LEON- prinsippet). De som kan behandles i kommunen skal behandles i 
kommunen.  

- Sørge for bistand fra, og samarbeide med, spesialisthelsetjenesten eller andre 
aktører ved behov.     

 

4.2 Voksne 
 
I veileder IS-1332 for psykisk helsearbeid for voksne i kommunene heter det: 
 
Psykisk helsearbeid i kommunene er tiltak rettet inn mot mennesker med psykiske lidelser og 
konsekvenser av lidelsene hos den enkelte, deres familier og nettverk.  Psykisk helsearbeid er 
både et kunnskaps- og et praksisfelt, og det omfatter også arbeid på systemnivå om 
forebygging av psykiske lidelser, opplysningsarbeid og annet arbeid for å motvirke 
stigmatisering og diskriminering. 
 
Målsettingen med psykisk helsearbeid i kommunene er å bidra til å fremme selvstendighet, 
tilhørighet og styrke evnene til å mestre eget liv for mennesker med psykiske lidelser.  I 
forhold til befolkningen som er flerkulturell er det et overordnet siktemål å søke å redusere 
den samlede psykiske sykeligheten.  Det skal være en målrettet, faglig fundert og samordnet 
innsats og fortrinnsvis gi et tilbud i brukerens nærmiljø i tråd med LEON- prinsippet ( Laveste 
Effektive OmsorgsNivå). 
 
Det er særskilt i brev av 27.06.06 fra Sosial og helsedirektoratet pekt på at planen skal 
omhandle: 
 

- Bolig og bistand i bolig 
- Arbeid, arbeidsforberedende tiltak og meningsfylte dag- og kveldsaktiviteter. 
- Støttekontakter, fritidskontakter, gruppeaktiviteter, kultur- og fritidstiltak. 
- Behandling, tilrettelegging, rehabilitering, oppfølging og bistand.  Individuelt og i 

grupper. 
- Økonomisk veiledning. 
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5. BRUKERMEDVIRKNING 
 
Målsettingen med brukermedvirkning er å bidra til kvalitet på tjenestene og at brukeren har 
innflytelse på egen livssituasjon. Kvalitetsforbedringene ligger i dialogen og samspillet 
mellom bruker og tjenesteutøver.  
 
Opptrappingsplanen slår fast at brukermedvirkning både er et virkemiddel og har en 
egenverdi. Tjenestene trenger brukermedvirkning for å rette opp svikt og brister og skape 
bedre tjenester. I utviklingen av tilbudet til mennesker med psykiske lidelser har så langt 
brukernes kunnskap vært den mest undervurderte kompetansen. Det kan også styrke 
bedringsprosessen, fordi brukerens egne valg og ressurser blir tatt på alvor.   
 
For voksne gjelder pasientrettighetslovens § 3.1 har pasienten rett til å medvirke ved 
gjennomføringen av helsehjelpen, herunder også rett til å medvirke ved valg av 
undersøkelses- og behandlingsmetoder. Medvirkningsretten gjelder også muligheten til å 
evaluere tilbudet i ettertid, hvor pasienten så langt mulig også skal trekkes inn hvis 
helsetjenesten evaluerer helsehjelpen.  
 
En tilsvarende bestemmelse finnes i Sosialtjenestelovens § 8-4, hvor det heter at 
tjenestetilbudet så langt som mulig skal utformes i samarbeid med klienten. Det skal legges 
stor vekt på hva klienten mener.  
 
For barn og unge gjelder bl.a. Pasientrettighetslovens § 3-1, Opplæringslova § 9a-5 og 
Barnehagelovens §3 retten til medvirkning og deltakelse. 
 
I utformingen av planer, tiltak og tjenester innen psykisk helsearbeid vil det tiltrettelegges for 
høy grad av medvirkning fra bruker- og pårørendeorganisasjoner. Ved saksbehandling og 
utforming av tilbudene til den enkelte må det også legges vekt på dialog og medvirkning. 
   
I detaljplanleggingen av de større tiltakene i planen skal kommunen ha en løpende 
kommunikasjon mot Mental Helse og aktuelle foreldreforeningene for de tiltakene som 
gjelder barn og unge.  
  
I Alta kommune er det vedtatt prosedyrer for utarbeidelse av individuelle planer. Det er 
nedsatt et team (IP-TEAMET) som fatter vedtak om individuelle planer, og bestemmer 
hvilken avdeling i Alta kommune som skal være plankoordinator.  
 
HUHS har i møte 01.12.06 vedtatt å opprette et brukerråd med representanter fra 
brukerorganisasjonene, brukerne og representanter fra Alta kommune. Hensikten med å 
opprette et brukerråd er for å rette fokus på brukerperspektivet innen psykisk helsevern. Alta 
kommune vil også videreutvikle og styrke samarbeidet mellom bruker- og 
pårørendeorganisasjoner om planlegging av tiltak innen psykisk helsevern. 
Brukerperspektivet er grunnsteinen i det psykiske helsearbeidet for barn og voksne.  
 
Innen utgangen av 1. kvartal 2007, vil det gjennomføres en brukerundersøkelse. 
Planleggingen vil gjøres i samarbeid med Brukerrådet.   
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6. UTFORDRINGER, MÅL OG TILTAK 
 

6.1  Barn – og unge  
 

Utfordringer  
 
Stadig flere barn- og unge får diagnoser for ulike former for psykiske lidelser.  Det åpenbart 
sider ved dagens samfunnsforhold som gjør at et større antall barn og unge får problemer med 
å mestre det de føler som krav, forventninger og utfordringer i skolehverdagen og i fritiden.    
Barn av mennesker med psykiske lidelser kan i perioder ha behov for hjelpetiltak, og 
utfordringen er å iverksette tiltak som gjør at disse barna blir ivaretatt på en god måte. 
 
Utfordringen i Alta er at befolkningen har en svært ung alderssammensetning: 
 
Utfordringen i Alta har en ung alderssammensetning.  
 
 Befolkning 
 Aldersfordeling i prosent 
 0 - 15 16 - 24 25 - 66 67 - 79 80 + 
Alta kommune 26 12 53 6 2,5 
Komm.grp. 22 11 54 8 4,1 
Fylket 22 11 55 8 3,4 
Landet 21 11 55 8 4,6 

SHdir 22.12.2005, kilde SSB 
  
Målsettinger  
 

- Barnehager og skoler skal bidra til at barn og unge med psykiske lidelser blir inkludert 
og får ivaretatt sine særskilte behov for omsorg og oppfølging. 

- Helsestasjonsvirksomhet og skolehelsetjeneste som medvirker til at barn med psykiske 
lidelser og deres foreldre får tidlige og hensiktsmessige tilbud om hjelp og behandling. 

- Utvikle et hensiktsmessig aktivitets – og fritidstilbud.  
- Videreutvikle og behovsrette en skolehelsetjeneste ved ungdomsskolene  
-    Samordne og samlokalisere tilbudet til ulike avlastnings- og fritidstilbud, til barn- og 

unge med utvidet hjelpebehov.     
-    Videreutvikle samarbeidet mellom kommune og videregående skole om utvikling av 

helhetlig tilbud for de med omfattende psykiske problemer. 
- Tilrettelegge for hensiktsmessige lokale tilbud om oppfølging og behandling. 
- Videreutvikle samarbeidet mellom kommune og foreldre om helhetlige og koordinerte 

tjenester. 
-   Ha fokus på barna i de familiene hvor en av foreldrene har en psykisk sykdom. 
- Etablere et psykiatrisk lavterskeltilbud for barn og unge.  Utvikle samarbeidsrutiner 

med BUP for å sikre faglig kompetanse i tiltaket. 
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Tiltak  
 

1. Samhandlingsrutiner som sikrer at barn til foreldre som er/blir psykisk syk får 
hensiktsmessig oppfølging (Handlingsplan pkt. 11) 

2. Prosjekt i barnehager og skoler om tidlig intervenering i forhold til barn med 
avvikende atferd eller utvikling, ½ helse-og sosialfaglig stilling (Handlingsplan  
pkt 1) 

3. Barnehager og skoler må i virksomhetsplanlegging rette fokus mot det psykososiale 
miljøet og handlingskompetanse i forhold til håndtering av barn i kriser og barn med 
psykiske problemstillinger. (Handlingsplan pkt.2) 

4. Styrking av kompetanse i helsestasjoner og skolehelsetjeneste i forhold til begynner- 
og mellomtrinnet, 1 stilling (Handlingsplan pkt.3) 

5. Videreutvikle og samordne i en tiltaksbase/avlastingsbase som gir tilbud til barn og 
unge med omfattende psykiske problemer (autisme, asperger mv).  Gi tilbud til 
foreldre med svært tyngende omsorgsoppgaver i forhold til barn og unge med 
psykiske diagnoser, jfr. Kommunestyret – økonomiplan av 11.12.06  (Handlingsplan 
pkt.4) 

6. Videreføre gode rutiner for utvikling av individuelle planer for barn og unge med 
behov for omfattende og koordinerte tjenester. (Handlingsplan pkt.6) 

7. I samarbeid med BUP å utvikle kompetansen til ansatte som skal arbeider i forhold til  
barn og unge med definerte psykiske diagnoser og problemstillinger.  
(Handlingsplan pkt.5) 

8. Handlingsplan for utvikling av den nye Barne- og ungdomssektoren med fokus mot å 
bli en målrettet redskap og pådriver for forebyggende arbeid overfor barn og unge med 
særskilte problemer. (Handlingsplan pkt.8) 

9. Videreføre 1/2 saksbehandlerstilling ved den nye Barne- og ungdomsavdelingen, 
andel av ny lederstilling(Handlingsplan pkt.7) 

10. Videreføre ungdommens helsestasjon ved Alta helsesenter, ½ stilling fordelt mellom 
jordmor og helsesøster (Handlingsplan pkt.9) 

11. Videreføring av  ressurser til støttekontakt til barn og ungdom (Handlingsplan 
pkt.10) 

12. Gi aktivitetstilbud for barn av foreldre med psykiske lidelser og foreldre med 
rusproblemer (Handlingsplan pkt.12) 

13. Seminar for barne/skolepersonell/flyktningetjenesten – oppfølging av barn i kriser 
(Handlingsplan pkt. 13) 

14. Brukerundersøkelser (Handlingsplan pkt. 14) 
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6.2 Voksne  

6.2.1 Mennesker med alvorlige og langvarige psykiske lidelser. 
 
Utfordringer 
 
Personene innen denne pasientgruppa er mennesker som trenger flest og mest ytelser fra 
kommunen.  De har også ofte behov for tjenester fra spesialisthelsetjenesten, da til dels mange 
institusjonsopphold.  
 
Spesielt ovenfor den pasientgruppa er det viktig at det er et tjenesteapparat som består av 
mennesker som har kompetanse i behandling og relasjonsbygging, og som kan representere 
trygghet og forutsigbarhet. 
 
Dette er en pasientgruppe som er krevende, men noenlunde stabil i antall personer. 
 
Målsettinger  

 
- En tverrfaglig tjeneste som har kapasitet og kompetanse  
- til å yte mennesker med langvarige, alvorlige psykiske lidelser den oppfølging den 

enkelte til en hver tid har behov for. 
- Et differensiert tilbud av opptreningsleiligheter og gjennomgangsboliger.  
- Gode desentraliserte tilbud om kriseplasser og terapeutisk behandling og oppfølging 

for målgruppen. 
- oppfølging etter institusjonsopphold. 
- Differensierte aktivitetstilbud på dagtid. 
- Tiltak som bidrar til aktiv og meningsfylt fritid. 
- Muligheter for behandlingsopphold nær hjemmet. 

 
 
Tiltak  

 
1. En ny stilling ved psykiatrisk enhet fra 2008 (Handlingsplan pkt. 17) 
2. Ved ledig driftshjemmel innenfor fysioterapitjenesten skal denne tildeles fysioterapaut 

med videreutdanning i psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi (Handlingsplan pkt. 
29) 

3. Bygging av 6 rus/psykiatriboliger, Maskinsvingen .  Planlagte driftsmidler,  
kr. 2 mill.årlig, finansieres ved omdisponering av opptrappingsmidler Døgnenheten 
Betania  (Handlingspkt. 22) 

4. Styrke miljøarbeidertjeneste i forhold til psykiatriske pasienter i egne 
bolig/psykiatriske omsorgsboliger (Handlingsplan pkt. 23) 

5. Etablere en samordnet, helhetlig kommunal tiltakskjede, bestående av dagsenter, 
bokollektiv og leiligheter (Handlingsplan pkt. 23) 

6. Vurdere tidligere inngått avtale med Betania bo og dagsenter (Handlingsplan pkt. 30) 
7.   Tilskudd til dagsentertilbud f.t. ”Gnisten”  (Handlingsplan pkt. 19) 
8. Videreføre ressurser til støttekontakter i forhold til voksne med psykiske diagnoser 
 (Handlingsplan pkt. 15) 
9. Saksbehandlerstilling ved bistandsavdelingen (Handlingsplan pkt. 21) 
10. Brukerundersøkelse (Handlingsplan pkt. 14) 
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6.2.2 Mennesker med akutte psykoser 
 
Utfordringer 
 
Fra tid til annen er der mennesker som utvikler akutte psykoser.  I den forbindelse kan det 
være behov for andre tjenester enn det som fastlegen og spesialisthelsetjenesten yter. Hvis det 
er barn inn i familien er det ofte bruk for praktisk bistand til hjemmet.  Disse menneskene 
trenger unntaksvis tjenester utenom den akutte fasen. 
 
Målsetting 
 
Ha et kommunalt apparat som gir mennesker i og etter en akutt psykose den behandling, støtte 
og hjelp de trenger i denne prosessen. 
 
Tiltak 
 

1. Kapasitet og kompetanse til samtaler med pasient og evt. pårørende. 
2. Gi hjemmebaserte tjenester som kan yte den praktiske hjelp som trenges i situasjonen 

spesielt der er barn involvert. 
3. Utvikle gode samarbeidsrutiner mellom pasientens lege og det kommunale 

psykiatriske tiltaksapparat. 

 

6.2.3 Mennesker med depresjoner og angst. 
 
Utfordringer  
 
Det finnes mange mennesker som i årevis sliter med angst og depresjoner.  Mange er 
uføretrygdet av denne grunn.  Flere er i mange år på attføringsopplegg. Den psykiske lidelse 
er av en slik art at de over år kan ha behov for behandling, støtte og hjelp for å klare 
hverdagen. I tillegg vil en stor del av befolkningen opplever en eller flere ganger i livet å få 
angst eller depresjon av lettere grad.  Det dreier seg oftest om mennesker som til vanlig er 
velfungerende i samfunnet.  Den aktuelle situasjonen kan være svært vanskelig for den 
enkelte pasient, og det er viktig å få riktig behandling snarest mulig. 
 
Målsettinger  
 

- En psykiatrisk enhet som har kapasitet og kompetanse til å yte målgruppen oppfølging 
og bistand til mestring av hverdag og sykdom. 

- Differensierte tilbud om behandling individuelt og i gruppe. 
- Sosiale tjenester som fungerer forebyggende i forhold til målgruppen. 
- Samordnede tjenester for at målgruppen skal oppnå og holde på arbeidstilbud. 
- Attraktive aktivitetstilbud. 
- Et godt tilbud som muliggjør en aktiv fritid og som forebygger isolasjon. 
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Tiltak  
 

1. Ny stilling ved psykiatrisk enhet fra 2008 (jfr. forrige kapitel) (Handlingsplan pkt.17) 
2 Kompetansehevingstiltak overfor ansatte som arbeider innen psykiatri. 

(Handlingsplan pkt.16) 
3. Tilskudd til dagsentertilbud f.t. ”Gnisten” 

(Handlingsplan pkt.19) 
4. Videreføre og utvikle samarbeidet med NAV Aetat, NAV trygd og Alta Produkter    

om etablering av tilbud for utprøving og arbeidstrening i forhold til målgruppen 
(Handlingsplan pkt.24) 

5. Utrede behovet for treningsleiligheter i form av bokollektiv for målgruppen. 
6. Ha et differensiert botilbud i kommunen. 
7. En psykiatrisk enhet som har kapasitet til nødvendig samtale tilbud, individuelt og i 

grupper (Handlingsplan pkt. 27) 
8. Videreføre de kommunale prosedyrer etter dødsfall ved ulykker og ordningen med  
 Beredskapsgruppe ved selvmord 
 (Handlingsplan pkt. 28) 
 

 
6.2.4 Mennesker med psykiske lidelser og rusmiddelmisbruk. 
 
Utfordringer  
 
Dette er en gruppe mennesker som har store og sammensatte behov, og som er svært 
ressurskrevende. Det er den pasientgruppa som har det dårligste tilbudet i kommunen i dag. 
 
Rus-psykiatriposten på UNN HF, psyk. avd. har utredet flere av disse pasientene, så her er det 
store utfordringer for kommunen å følge opp faglige anbefalinger som videre tiltak. 
Denne problematikken er økende i Alta. 
 
Målsettinger  
 

- En helse- og sosialtjeneste med kapasitet og kompetanse til å arbeide målrettet for 
personer som har sammensatte problemer innenfor psykiatri og rus. 

- Et godt samarbeid mellom kommunal psykiatri, sosialtjenesten og 
spesialisthelsetjenesten innenfor psykiatri om koordinerte og helhetlig behandling og 
oppfølging overfor målgruppen.  

 
Tiltak  
 

1. Styrking av miljøarbeidertjenesten/ bemanning i forhold til pasienter med rus og 
psykiatri i egne boliger/kollektiv  (Handlingsplan pkt. 23) 

2. Toårig modellutviklingsprosjekt i samarbeid med DPS og BUP for etablering av et 
”lavterskel” utrednings- og behandlingstilbud, kommunal andel 
 (Handlingsplan pkt. 26) 

3. Samarbeidsavtale spesialisthelsestjenesten om veiledning, rådgivning, utarbeidelse av 
individuelle planer, behandling og oppfølging i forhold til målgruppen 
(Handlingsplan pkt. 25) 

4. Tilskudd til aktivitets- og fritidstiltak overfor målgruppen  
 (Handlingsplan pkt. 18) 
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6.2.5 Flyktninger med psykiske problemer. 
 
Utfordringer  
 
Det bor omtrent 95 flyktninger i kommunen. Til enhver tid er det noen av disse som pga 
forskjellige psykiske lidelse og krisetilstander som trenger tjenester. 
 
Utfordringen er å få kompetanse som gjør at mennesker med en annen kulturbakgrunn blir 
møtt i forhold til de behovene de har.  Det forutsettes at behandlere benytter seg av 
tolketjenesten og at denne fungerer godt. 
 
Målsettinger  

- En psykisk helsetjeneste som har kompetanse til samtaler med flyktninger og 
asylsøkere. 

- Et godt samarbeid mellom flyktningtjeneste og kommunens helse- og sosialtjeneste i 
forhold til flyktninger som trenger psykiatrifaglig bistand og oppfølging. 

- En flyktningtjeneste som har kompetanse til å gi flyktninger og asylsøkere med 
psykiske problemer råd og veiledning. 

- Et godt samarbeid med lag og foreninger om tiltak som bidrar til integrering av 
flyktninger og asylsøkere.  

 
Tiltak: 
 

1. Målrettet opplæringstiltak overfor ansatte som skal arbeide i forhold til flyktninger og 
asylsøkere med psykiske problemer (Handlingsplan pkt. 13) 

 

6.2.6 Mennesker i krise 
  
Utfordringer  
 
Det er av stor forebyggende effekt i utvikling av psykiske lidelser at riktig hjelp er lett 
tilgjengelig til rett tid. Det er en stadig større gruppe av mennesker som oppsøker helsevesenet 
i forskjellige kriser.  Inni mellom er krisen så stor at det er tanker om eller er gjort forsøk på 
selvmord. 
 
Målsettinger  
 

- En helsetjeneste som har nødvendig kapasitet og kompetanse til å kunne tilby 
mennesker i akutt krise tilbud om samtale og rådgivning. 

- Et tverrfaglig kriseteam som har trening og kompetanse i forhold til å takle 
krisesituasjoner og oppfølgingsbehov etter kriser som har berørt et større antall 
personer. 

- Et godt samarbeid med andre institusjoner og funksjoner som har oppgaver i forhold 
mennesker i krisesituasjoner. 
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Tiltak  
 

1. Videreføre de kommunale prosedyrer etter dødsfall ved ulykker og ordningen med 
beredskapsgruppe ved selvmord” (Handlingsplan pkt. 27) 

2. Videreutvikle ”lavterskeltilbud” fra psykiatrisk enhet til personer og familier som 
opplever akutt krise (Handlingsplan pkt. 28) 

 
 
6.2.7 Eldre med psykiske lidelser – alderspsykiatri  
 
Utfordringer  
   
Alderspsykiatrien skal være et tilbud til mennesker som rammes av alvorlige psykiske lidelser 
etter 65 år. Målgruppen omfatter eldre med depresjoner hvor behandling på kommunalt nivå 
ikke har ført fram, eldre med psykoser, forvirringstilstander og angstproblematikk og eldre 
som rammes av demens med tilleggsproblematikk.  
 
Målsettinger  
 

- Hjemmebaserte tjenester med kompetanse til å hjelpe hjemmeboende eldre som 
utvikler ulike former for psykiske lidelser (forvirring, aldersdepresjon og demens) 

- Hensiktmessige sykehjemstilbud til eldre med en langtkommet psykisk lidelse og som 
er avhengig av heldøgns omsorg og pleie. 

- Godt samarbeid mellom kommunale virksomheter og pårørende til eldre med 
psykiatriske lidelser. 

- Et godt samarbeid med spesialisthelsetjenesten om diagnostisering og 
tjenesteutforming overfor eldre med psykiatriske lidelser. 

 
Tiltak  
 

1. I forbindelse med utarbeiding av en helhetlig og behovsrettet plan for eldreomsorgen 
vil tilbudet innefor alderspsykiatri vurderes.  
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7. KOMPETANSE 
 

7.1 Innledning 
 
I Alta kommune har vi ulike instanser med bred og god kunnskap innenfor psykiatrien, men 
det vil være en satsing for å øke kompetansen innfor psykisk helsevern. 
 

7.2 Sentrale føringer  
 
I brev av 27.06.06 ”Opptrappingsplanen for psykisk helse.  Oppdatering av kommunenes 
planer for deres samlede psykiske helsearbeid” er det lagt føring på at det er naturlig at 
kommunen vurderer kompetansebehovet. Samt hvilke kompetansehevende tiltak som gjøres 
for å dekke behovet. 

 

7.3 Kompetansehevende tiltak 
 
Målsettingen må være en tilpasset kompetanseheving i forhold til de tjenester som skal ytes. 
 
De midlene som allerede er avsatt til kompetansehevende tiltak av opptrappingsmidlene vil 
videreføres, samt at det vil bli avsatt midler for hele planperioden. 
 
Alta kommune vil i løpet av våren 2007 utarbeide en samlet plan for fordelingen av disse 
midlene mellom avdelingene.  Til grunn vil ligge de tilbakemeldinger som vil komme om 
ulike behov om kompetanseheving. (Handlingsplan pkt. 16) 
 
 

8.  BOLIGPLANLEGGING  
 

8.1 Sentrale føringer  
 

I veileder IS-1332 om psykisk helsearbeid for voksne i kommunene legger følgende føringer 
for boligplanlegging: 
 
”Planlegging av boliger til mennesker med psykiske lidelser bør være en integrert del av det 
øvrige planarbeidet i kommunen.  Brukermedvirkning både på systemnivå og i forhold til 
tildelinga av bolig til enkeltbrukere er viktig for å få til løsninger som er tilpasset brukernes 
behov.  Det er viktig også å vektlegge økonomiske hensyn allerede i planarbeidet, slik at 
fremtidige beboere har råd å bo i boligen.” 
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8.2 Lokale føringer  
 
I boligpolitisk handlingsplan 2003 – 2007 er det registrert 8 søkere med boligbehov med 
problemstilling rus/psykiatri (under bygging).  Halvparten av disse bor i kommunal bolig og 
står i fare for å miste bolig p.g.a. dårlig boevne. 
 
I planen går det frem at det er viktig med god planlegging for disse grupper og det må taes 
hensyn til husleie, beliggenhet, bomiljø, boligstørrelse og mulighet for skjerming i forhold til 
eksterne boliger og delvis til hverandre. 

8.3 Dagens botilbud 
 
17 leiligheter ved Betania bo- og dagsenter som administreres av Stiftelsen utleieboliger 
+ 1 kriseleilighet 
2 leiligheter i Talvik  
Stiftelsen utleieboliger har ikke i dag avsatt leiligheter til personer med psykisk lidelse, men 
ved behov prøver de å plassere/tilpasse disse i egnede leiligheter. 

8.4 Nye boligbehov i planperioden 
 
Ved etablering av en samlet psykiatritjeneste vil det være behov for: 
 

- 14 leiligheter 
- Bokollektiv 6-8 plasser, tilknyttet døgnpersonale 
- Dagsenter lokaliteter 
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9.  STATUS  -  ØKONOMI 
 
 Regnskap 2005 Opptrappingsplan for psykisk helse 
 Resultatrapportering for 2005 
Psyiatrisk enhet  
Lønn 6 stillinger 1.998.000 1.383.000  3 årsverk
Støttekontakter 240.000 240.000  
Andre driftsutgifter 203.000 2.441.000 40.000 1.663.000 
  
Betania Bo og Dagsenter  
Døgnenheten  
Kjøp 12 plasser a 667.000 8.008.000  
- 4,3 interkomm.plasser a 686.0001 -2.955.000  
 5.053.000  
Kjøp 2 tilleggsplasser 1.335.000  
 6.388.000  
- egenbetaling pasienter 878.000 5.510.000 2.772.000 5 årsverk
  
Dagsenteret 1.959.000  
- 2 interkomm.plasser a 254.000 -508.000 1.451.000 1.064.000 2 årsverk
  
SUM  9.402.000 5.499.000 10 årsverk
 
 
STATUS - OPPTRAPPINGSMIDLER - BRUK 2005 OG PLANLAGT BRUK 2006  (HUHS-sak 11/06) 
 

 2005 2006 
Tiltak  R.nr. Regnskap Regnskap Budsjett 
   
 Disp. før 2004 (over)  5499000 5345000
   
1 Prosj. Barneh/skoler  100000 200000
3 Stilling barn og unge  Utsatt 416000
4 Tiltaksbasen  1036000 1100000
7 0,5 saksbeh. Barn og unge  210000 210000
9 Ungd. Helsestasjon  150000 150000
10 Støttekontakt barn/unge  50000 50000
12 Støttekontakt voksne  100000 100000
13 Kompetanseheving  50000
14 Stilling psyk.enhet  400000
15/16 Dagsenter  100000 100000
17 Tilskudd org.  10000 10000
23 Miljøarb.egne boliger  0
26 Samlokaliserte boliger  300000
27 Rus/psyk. Prosjekt DPS  Utsatt 225000
29 Opplær.flyktninger  10000
K.st. Saksbehandl. bistand  200000 387000
   7.455.000 9.053.000
Herav overført fra 2004  115.000
  
  7.340.000
 
 
 
                                                           
1  Det er redusert fra 4.3 til 3 interkommunale døgnplasser. 
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10.  FORSLAG TIL HANDLINGSPLAN 2006 - 2010 
 

  2006 2007 2008 2009 2010 
 Budsjett  ihht. gammel psyk.plan, opptrappingsmidler      
 3 stillinger psyk.enhet 1.383.000 1.383.000 1.383.000 1.383.000 1.383.000 
 Støttekontakter 240.000 240.000 240.000 240.000 240.000 
 Andre utgifter 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 
 Betania bo og dagsenter 

             Døgnenheten 
             Dagsenter 

 
2.618.000 
1.064.000 

 
2.618.000 
1.064.000 

 
0 

1.064.0002 

 
0 

1.064.000 

 
0 

1.064.000 
 Delsum 5.345.000 5.345.000 2.727.000   

 BARN OG UNGE      
 
1 

Prosjekt i barnehager og skoler om tidling intervernering i forhold til barn 
med avvikende atferd eller utvikling – 0,5 helse- og sosialfaglig stilling. 

 
200.000 

 
200.000 

 
200.000 

 
200.000 

 
200.000 

 
2 

Virksomhetsplanlegging /handlingskompetanse i skolene,  psykososialt 
miljø – takling av barn i kriser/psykiske problem 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
3 

Styrking av kapasitet og tverrfaglig kompetanse i helsestasjon/skolehelse-
tjenesten i forhold til begynner- og mellomtrinnet i grunnskolen, en ny 
stilling 

 
416.000 

    

 
 
4 
 

Videreutvikle tiltaksbasen som gir tilbud til barn med omfattende 
psykiske problemer (autisme, asperger mv). 
Som skal gi en tidlig intervensjon/tverrfaglig samarbeid/lavterskeltilbud 
til barn og unge 
Avlastning til foreldre med svært tyngende omsorgsoppgaver i forhold til 
barn og unge med psykiske diagnoser. 

 
 

1.100.000 

 
 

1.916.000 

 
 

2.200.000 

 
 

2.200.000 

 
 

2.200.000 

 
5 

I samarbeid med BUP  utvikle kompetansen til ansatte som arbeider i 
forhold til barn og unge med definerte psykiske diagnoser og 
problemstillinger. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

6 Videreføre gode rutiner for utvikling av individuelle planer for barn og 
unge med behov for omfattende og koordinerte tjenester. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

7 Videreføre  ½ saksbehandlerstilling ved den nye Barne- og 
ungdomsavdelingen (andel av lederstilling). 

 
210.000 

 
210.000 

 
210.000 

 
210.000 

 
210.000 

 
 

Handlingsplan for utvikling av den nye Barne- og ungdomsavdelingen 
med fokus mot å bli et målrettet redskap og pådriver for forebyggende 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                           
2 Avsatte midler forutsettes brukt til dagbehandlingstilbud i henhold til egen sak. 
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8 arbeid overfor barn med særskilte problemer X X X X X 
  2006 2007 2008 2009 2010 
 
9 

Videreføre helsestasjon for ungdom ved Alta helsesenter, ½ stilling 
fordelt mellom jordmor og helsesøster 

 
150.000 

 
250.000 

 
250.000 

 
250.000 

 
250.000 

10 Støttekontakter til barn og unge. 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 
11 Samhandlingsrutiner som sikrer at barn til foreldre som er/blir psykisk syk 

får hensiktsmessig oppfølging. 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
12 Aktivitetstilbud for barn av foreldre med psyk. lidelser og foreldre med 

rusproblem 
  

100.000 
 

116.000 
 

116.000 
 

116.000 
13 Seminar for barne/skolepersonell/flyktningetjenesten – oppfølging av barn 

i krise 
 

10.000 
 

30.000 
 

30.000 
 

30.000 
 

30.000 
       
 FELLESTILTAK  BARN OG VOKSNE      

14 Brukerundersøkelser for barn og voksne  80.000 50.000 50.000 50.000 
       
 VOKSNE      
       

15 Støttekontakter i forhold til voksne med psykiske diagnoser. 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 
16 Kompetansehevingstiltak overfor ansatte som arbeider innen psykiatri. 50.000 100.000 150.000 150.000 150.000 
17 Stillinger til psykiatrisk enhet. 400.000 400.000 800.000 800.000 800.000 
18 Aktivitetsprosjekt – støtte til kjøp av brukerlærere og andre tjenester  60.000 120.000 120.000 120.000 
19 Tilskudd dagsentertilbud , f.t ”Gnisten” 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 
20 Tilskudd til bruker-/pårørendeorganisasjoner. 10.000 50.000 50.000 50.000 50.000 
21 Videreføre saksbehandlerstilling ved bistandsavdelingen 387.000 387.000 387.000 387.000 387.000 
 

 
 
22 

 
Bygging av 6 rus/psykiatrinboliger, Maskinsvingen. 
Planlagte driftsmidler, 2 mill.årlig, finansiert ved omdisponering fra 
opptrappingsmidlene Døgnenheten Betania 

 
 

X 
 

 
 

X 

 
 

2.618.000 

 
 

2.618.000 
 

 
 

2.618.000 
 

 
23 

Etablere en samordnet og helhetlig kommunal tiltakskjede, bestående av 
dagsenter, bokollektiv og leiligheter 

 
300.000 

 
1.000.000 

 
1.900.000 

 
1.900.000 

 
1.900.000 

 
24 

Videreføre og utvikle samarbeidet med NAV Aetat, NAV Trygd og Alta 
produkter as om etablering av tilbud for utprøving og arbeidstrening. 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

25 Samarbeidsavtale med spesialisthelsetjenesten om veiledning, rådgivning, 
utarbeiding av individuell plan, behandling og oppfølging 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

26 Toårig modellutviklingsprogram med DPS for etabelering av et 
”lavterskel” utrednings- og behandlingstilbud, kommunal andel (2007, 
2008) 

 
225.000 

 
225.000 

 
225.000 

 
 

 

       



 25

 
 

      

  2006 2007 2008 2009 2010 
27 Sikre at psykiatrisk enhet også har nødvendig kapasitet til å gi 

samtaletilbud til målgruppen 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
 

X 
28 Videreføre de kommunale prosedyrer etter dødsfall ved ulykker og 

ordningen med beredskapsgruppe ved selvmord 
 
 

 
100.000 

 
100.000 

 
100.000 

 
100.000 

 
29 

Ved ledig driftshjemmel innenfor fysioterapitjenesten skal denne tildeles 
fysioterapaut med videreutdanning i psykiatrisk og psykosomatisk 
fysioterapi 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

30 Vurdere tidligere inngåtte avtale med Betania bo og dagsenter  X    
31 Udisponert reserve, disponeres av Helse- og sos.sjefen  42.000 93.000 318.000 318.000 
  9.053.000 10.745.000 12.476.000 12.476.000 12.476.000 
 SUM      
 Forventet bruk av midler til barn og unge 2.136.000 2.756.000 3.056.000 3.056.000 3.056.000 
 Forventet bruk av midler til voksne 6.917.000 7.867.000 9.277.000 9.052.000 9.052.000 
 Felles tiltak barn og voksne      80.000     50.000 50.000 50.000 
 Udisponert reserve      42.000     93.000 318.000 318.000 
       
 Prognose for tildeling av opptrappingsmidlene 9.053.000 10.745.000 12.476.000 12.476.000 12.476.000 
       
       
       
 
 
 
 

 
 
 


