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Helsestasjon for ungdom (HFU)

• Gratis for alle mellom 13-24 år
• Tilbud til all ungdom som enten bor 

eller oppholder seg midlertidig i 
kommunen – studenter ved USN kan 
benytte seg av tilbudet.
• Helsesykepleier
• Lege
• Psykolog
• Timebestilling grunnet smittevern
• Drop-in tilbud gjenopptas når dette blir 

mulig

• Kontakttelefon: 408 23 482



Skolehelsetjenesten

• Helsesykepleierressurser til dette 
alle skoler

• Dimensjonert etter antall elever på 
skolen
• Utfordring: ubesatte stillinger og ved 

sykdom

• «Elevtjenesten» – app i vgs. på 
Drammen vgs og Åssiden vgs
• Kontakt med helsesykepleier ved 

skolen digitalt



Hva kan de hjelpe deg med?

• Samtale om noe du synes er vanskelig å snakke om, 
som for eksempel: 

• Problemer hjemme
• Problemer på skolen eller med venner
• Stress
• Sorg
• Angst
• Depresjon
• Spiseproblemer
• Selvskading
• Smerter
• Ensomhet
• Prestasjonsangst
• Søvn og mat
• Fysisk og psykisk vold
• Overgrep
• Voldtekt

• Råd og veiledning i forhold til prevensjon, seksuell 
identitet og seksualitet, samt resepter

• Testing og behandling av kjønnssykdommer og 
veiledning i forbindelse med seksuelt overførbare 
infeksjoner ( SOI)

• Graviditetstest og råd for å forebygge uønskede 
svangerskap og abort



Tilbud på skole

Sosiallærer

Sosialrådgiver samarbeider med rektor, kontaktlærere, assistenter og skolehelsetjenesten etter behov. Sammen med deg, 
lærer og foresette vil sosialrådgiver vurdere om du trenger videre oppfølging og hjelp, og vil hjelpe med å få kontakt med 
andre hjelpeinstanser dersom det er behov for det. Sosialrådgiver har taushetsplikt så lenge det ikke er fare for liv og helse

Kontaktlærer

Elever i skolen har ulikt behov for oppfølging og støtte, og ved alle skoler finnes sårbare elever som av ulike årsaker har 
behov for ekstra oppfølging. Alle ansatte ved skolen har ansvaret for å ivareta elevene på beste måte, men 
kontaktlæreren har et utvidet ansvar for oppfølging av elevene i egen klasse og for samarbeid med foresatte og 
eventuelt andre tjenesteområder som bidrar i et arbeid rundt enkeltelever. 

Andre yrkesgrupper inn i skolen

På flere skoler er det lokale satsningsområder som sikrer at det er andre yrkesgrupper inn i skolene som skal støtte og 
hjelpe barn og unge. Eksempler på dette er sosialfaglig medarbeidere, minoritetsrådgivere, LOS-stillinger og 
sosialfagarbeidere. 



Familieteam

• 5 team satt sammen av flere 
profesjoner
• Psykiatriske sykepleiere
• Psykologer/psykologspesialister

• Hvem kan de hjelpe? 
• Ungdom mellom 16-20 år kan selv ta 

kontakt
• Foreldre kan ta kontakt – med barn 

mellom 0-20 år

• Utgangspunktet er familiefokus
• Kontakttelefon på kommunens 

nettsider – søk familieteam



Hva kan de hjelpe deg med?

• Samtaler/behandling av barn og unge som strever med engstelse, sinne, uro, 
tristhet, vonde tanker og liknende. Det tilbys samtaler både med 
barnet/ungdommen alene og sammen med foreldrene/familien

• Samtaler og veiledning til foreldre uten barnet/ungdommen for å få råd om 
foreldrerollen og om hvordan de best kan hjelpe barnet/ungdommen med det de 
strever med

• Forebyggende arbeid gjennom samarbeid, konsultasjon og opplæring til 
barnehager, skoler og andre instanser knyttet til temaer rundt psykisk helse

• Tverrfaglig samarbeid rundt bekymringsfullt skolefravær

• Hjelp til å lose/videre-henvise til andre instanser dersom det er ønskelig eller 
nødvendig



Rask psykisk helsehjelp (RPH)

• Intensjon om å sette aldersgrensen ned 
til 16 år

• I dag: 18 år

• Hvem er de?
• Psykiatriske sykepleiere
• Psykolog
• Fysioterapeut

• Hva kan de hjelpe med?
• Bryte en ond sirkel som opprettholder et 

psykisk helseproblem
• Depresjon, angst, negative tanker, 

bekymringer



Uteteam

• Hvem jobber de med?  13 til 25 år. 

• Hva gjør de?  
• jobber forebyggende og tilbyr råd, 

veiledning, praktisk hjelp og oppfølging 
av ungdom. Uteteamet er et frivillig 
tilbud, og alle har taushetsplikt.

• Vi driver feltarbeid og sosialt 
oppsøkende arbeid gjennom vår 
tilstedeværelse i Drammen sentrum og 
de ulike kommunedelene.



Ungdomstorget

• Hvem: alle mellom 13 og 25 år som 
bor i kommunen 

• Hva kan de hjelpe deg med?
• Støttesamtaler/få orden på vonde tanker

• Hjelp til å søke skole/jobb

• Hjelp til å kommunisere med andre 
hjelpeinstanser

• Hjelp til å slutte med rus

• Ansatte på Ungdomstorget kan snakke 
med foreldrene dine dersom du ønsker 
det. All kontakt med Ungdomstorget er 
gratis, og de ansatte har taushetsplikt.



Hvem møter du på Ungdomstorget?

• Uteteam

• Psykisk helse og rus 

• NAV

• Oppfølgingstjenesten 

• Voksenopplæringen

• Familieteam (psykolog)

• Helsestasjon for ungdom

• Barnevern



Hovedsakelig for de voksne 
innbyggerne

over 16 år



Problemstillinger som kommune og 
sykehuset hjelper innbygger med

- Psykiske traumer, etter vold, overgrep, 
ulykker. 

- Avgjørende for utvikling av mer kroniske 
plager er forholdet mellom hendelsens art og 
grad samt personens sårbarhet eller 
motstandskraft.

- Rusmiddelproblemer
- Psykiske lidelser, angst og depresjon i ulike 

grader
- Kortvarige og langvarige psykotiske tilstander 

og konsekvensene av det i dagliglivet

EMPOWERMENT er viktig: betyr at brukeren 
er den viktigste aktøren i hjelpeapparatet; 
som selv definerer problemet og får bistand 
til sin løsning på problemet



Noen fakta fra veileder

• 70 prosent av dem som på et tidspunkt i livet får et rusmiddelproblem, 
kommer seg ut av problemene uten bistand fra tjenesteapparatet

• Mange mennesker opplever psykiske vansker eller rusmiddelproblemer i en 
kortere eller lengre periode i livet. 

• Noen lever med alvorlige problemer over lang tid, og har behov for 
omfattende hjelp og støtte fra tjenesteapparatet, familie og venner. 

• Psykiske vansker og rusmiddelproblemer påvirkes av ulike forhold, og må ses i 
et samspill mellom biologiske, genetiske, psykologiske, sosiale og kulturelle 
fenomener



«En vei inn» til kommunens Rus og psykiatri tjenester

Målet er:

Inkludering, deltagelse og tilhørighet for 
alle i samfunnet

Helhetlige og koordinerte tjenester

Bruker og mestringsperspektiv

Rus og psykisk helse sees i sammenheng



Hvis langvarig hjelp i kommunen er 
alternativene:

- Oppsøkende team for hjemmeboende 

- 3 boligkompleks for alvorlig psykisk syke med base for personell

- 2 boligkompleks for tungt rusavhengige

- Rusakutt i Drammen og Nedre Eiker gir helsehjelp, råd og praktisk hjelp

- 4 dagsenter – møteplass og aktivitet

- Noen er så dårlige at kommunen kjøper heldøgnsplasser

- Noen trenger et midlertidig behandlingsopplegg for å komme ut av rus, eks Dokka 
gård

- «Los» til ideelle organisasjoner via samarbeidsavtaler Blå Kors og Fontenehuset



Hvis medisinsk hjelp er svaret

• Fastlege

• Legevakt

• BUPA- Barne og ungdomspsykiatrisk avdeling
• Skriftlige henvisninger må gå via lege, barnevernsleder eller psykolog og henvisning må skje i 

samråd med foreldre for barn under 16 år. Ungdom over 16 år gir selv tillatelse til at henvisning 
sendes.

• Blakstad sykehus, for voksne ved behov for akutt innleggelse evt grunnet psykose, 
tvangsbehandling, både rus og psykiatridiagnose
• Innleggelse av lege-, eller henvisning fra lege, kreves

• Drammen distriktspsykiatrisk:  akutt og planlagt tilbud for både voksne og 
ungdommer,og pårørende - både psykisk helsevern og rus og 
avhengighetsproblematikk



Større frivillige organisasjoner som 
supplerer kommunens tilbud

• Fontenehuset- et arbeidsfelleskap for mennesker med psykiske lidelser

• BlåKors – rehabiliteringstilbud for psykisk syke og/eller tidligere 
rusmisbrukere. Hjelper til med å få et «vanlig» liv.

• Kirkens bymisjon: Møtestedet- et tilbud for rusavhengige og andre sårbare 
grupper



Hva er i forberedelsesfase – hvis 
kommunens tjenester ikke er nok?

• Dialogbasert inntak til BUP

• Fact UNG – samarbeidsprosjekt mellom Vestre Viken og kommuner.  Innledes 
denne våren og strekker seg over 5 år.


