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Sammenheng mellom 2 saker. 
• Sak 20/26129 Orientering lavterskeltilbud 

mental helse 

• Hensikten med notatet er å orientere om 
ulike lavterskeltilbud kommunen har for 
innbyggere som opplever psykiske 
helseutfordringer. 

• Tidligere Drammen, Nedre Eiker og Svelvik 
har arbeidet med etablering av 
lavterskeltilbud innen psykisk helse og det 
preger tilbudet som finnes i den nye 
kommunen. 

• Folkehelseprogrammet rettes mot barn 
og unge.

• Programkommune i nasjonal program 
for folkehelse 2017-2027.

• 5 år med satsing på folkehelse inkludert 
psykisk helse. 





Litt bakgrunnsinformasjon

De kommunale tjenestene til personer med psykiske problemer og/eller 
rusmiddelproblemer er blant annet underlagt 
1. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og 

omsorgstjenesteloven) og 
2. lov om sosiale tjenester i NAV.  
3. folkehelseloven

Lovene stiller krav om at kommunen skal drive forebyggende arbeid. 
I definisjonen av folkehelsearbeid i folkehelseloven  er psykisk helse nevnt 
eksplisitt og det legges føringer for at psykisk helse blir en godt integrert 
del av folkehelsearbeidet.



Sak 20/26129 Orientering lavterskeltilbud 
mental helse 

Kort om psykiske plager og 
lidelser i befolkningen
Helseproblemer relatert til 
psykisk helse forekommer hos 
mennesker i ulike aldersgrupper 
og i alle deler av befolkningen. 
Likevel vil graden av alvorlighet, 
kompleksitet og tjenestebehov 
variere fra person til person.

Psykiske lidelser peker på en mental 
tilstand der det må tilfredsstille 
bestemte diagnostiske krav; lidelser er 
som regel mer belastende en plager.

Psykiske plager på sin side benyttes om 
tilstander som oppleves som belastende, 
men som ikke nødvendigvis i art eller 
omfang sammenfaller med etablerte 
diagnoser.



Basistjenester innen psykisk helsearbeid. 
Den beste måten å forbygge mental uhelse på er ved å utvikle robuste basistjenester som er lett tilgjengelige.  

1. HELSESTASJONER
2. HELSESTASJON FOR UNGDOM 
3. MIGRA HELSESTASJON
4. RASK PSYKISK HELSEHJELP
5. LÆRINGS- OG 

MESTRINGSSENTER
6. UNGDOMSTORGET
7. FAMILIETEAM
8. FOREBYGGENDE HELSETEAM

Rus og psykisk helsetjeneste har lavterskel for å bistå 
mennesker som har behov og som ønsker det. Disse beskrives 
slik: 

• RUSAKUTT
• BERGÅRDEN KAFE
• LAVTERSKEL MOTTAK 
• AKUTTOVERNATTING

Fastleger 
I Drammen er fastlegene tilgjengelig for sine pasienter 
også når det gjelder mental helse og livsmestring. 
Depresjon, depresjonsfølelse, angst, akutt stress , 
ubalanse og søvnforstyrrelser er de mest brukte 
diagnosene hos voksne i kontakt med fastlegene.



Et bidrag fra frivillig sektor og andre aktører

Det er viktig fremheve viktigheten av den innsatsen frivillig sektoren gjør. Frivilligheten 
er en særdeles viktig mestringsarena i ethvert lokalsamfunn som er tilgjengelig for alle. 

Frivillige aktører i Drammen fungerer også som oppdragere. Ofte klarer de å finne 
personer som «faller mellom stolene». 
De er ikke så syke at de kvalifiserer for spesialisthelsetjenesten med heller ikke så friske at 
de, i en avgrenset periode, kan fungere optimalt. Hos de frivillige finner de mening og 
oppgaver som gir nettopp en god følelse av mestring. Videre kan de få informasjon om 
egnet tjenester fra kommunen dersom det er behov for dette. 
Kirkens Bymisjon, Sanitetsforening, Røde Kors, Friluftslivsorganisasjoner, Kvinnegrupper, 
Seniorgrupper og alle andre er gode partnere når det gjelder formidling av eksisterende 
tilbud og/eller etablering av tilpasset tilbud for innbyggere. 





Folkehelseprogram 
Drammen 2019-2023

Drammen kommune er 
programkommune siden 2019. 
Folkehelseprogram Drammen 
2019-2023 med sine to 
hovedstrategier har som mål å 
skape grunnpilarene for 
bærekraftig folkehelsearbeid 
med vekt på helsefremming og 
målrettet forbyggende innsats 
som gir våre innbyggere gode 
forutsetninger for gode 
helsevalg og sunne livsforhold. 









FOLKEHELSE OG LIVSMESTRING I SKOLENE

En av skolens viktigste oppgave er å sette barn og unge i stand 
til å håndtere sine egne liv. Folkehelse og livsmestring 
introduseres som ett av tre hovedtema i den nye overordnede 
delen av læreplanen. På denne måte skal skole legge til rette 
for å gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og 
fysisk helse.



Formidling av eksisterende lavterskeltilbud til innbyggere

Rett til informasjon om 
relevante tjenester på 
en effektiv og enkel 
måte.

Kommunen skal involvere seg lokalt med 
innbyggerne i kommunedelene, lag og 
foreninger, lokalt frivillighetsarbeid og 

lokalt næringsliv.

Knutepunktene

Digitalt ivaretas dette 
gjennom kommunens 
nettside, mens den 
personlige kontakten 
ivaretas gjennom 
etableringen av 
knutepunktene med 
tverrfaglige tjenester. 

In Hvordan den 
enkelte mottar og 
bruker informasjon, 
endrer seg stadig


