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Ansvar og organisering av Psykososial beredskap

• Ordninger fra de tidligere kommunene:
• Tidligere Drammen kommune: Sosial vakttjeneste/barnevernvakt 

med fast ansatte og bakvaktsordning. Tjenesten ivaretok også 
oppfølgingen etter kriser/traumer.

• Tidligere Nedre Eiker:  Kriseteam i lønnet beredskapsvakt i 
samarbeid med Øvre Eiker. Oppfølgingen akutt og over tid har vært 
ivaretatt av de ordinære tjenestene. 

• Svelvik: Beredskapstelefon og benyttet de ordinære tjenestene.

• Ny organisering i Drammen kommune fra 
2020: 

• Psykososial beredskap lagt inn under legevakta for å ha nært 
samarbeid mellom de ulike delene av akutt-tjenestene, herunder 
overgrepsmottaket.

• Tjenesten har en grunnbemanning med én øremerket ansatt i aktiv 
vakt. Den ansatte er lokalisert på legevakta i et arbeidsmiljø med 
mange andre fagpersoner. 

• Politi og Legevakt kan igangsette tjenesten psykososial beredskap 

• Ved behov, sørges det for minst to tilstedeværende.

§ 3-2.Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
For å oppfylle ansvaret etter § 3-1 skal kommunen blant annet tilby følgende:

1. Helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder:
a) helsetjeneste i skoler og

b) Helsestasjonstjeneste

2. Svangerskaps- og barselomsorgstjenester

3. Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder:
a) legevakt,

b) heldøgns medisinsk akuttberedskap,

c) medisinsk nødmeldetjeneste, og

d) psykososial beredskap og oppfølging.

4. Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning

5. Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering

6. Andre helse- og omsorgstjenester, herunder:
a) helsetjenester i hjemmet,

b) personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt og

c) plass i institusjon, herunder sykehjem.

7. Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.



Kommunens ansvar for helse- og 
omsorgstjenester*

Kommunen skal etter loven tilby seks 
hovedgrupper av tjenester

1. helsefremmende og forebyggende 
tjenester

2. svangerskaps- og 
barselomsorgstjenester

3. hjelp ved ulykker og andre akutte 
situasjoner

4. utredning, diagnostisering og 
behandling, herunder fastlegeordning

5. sosial, psykososial og medisinsk 
habilitering og rehabilitering

6. andre helse- og omsorgstjenester 

Kommunen skal yte øyeblikkelig hjelp, både 

helsetjenester og omsorgstjenester, når den hjelpen 

kommunen kan gi er påtrengende nødvendig (§ 3-5).

• Ansvaret er avgrenset 

• hvor det ikke er forsvarlig at kommunen med sine 

ressurser og kompetanse yter hjelpen

• i den grad andre som er nærmere til det, tar ansvar 

for å yte hjelp i tide. 

• Bestemmelsen avklarer kommunens ansvar for å yte 

øyeblikkelig hjelp

• Forutsetter avklart oppgavefordeling mellom 

kommunen og spesialisthelsetjenesten om hvem som 

skal gripe inn når

• Kommunens ansvar for psykososial beredskap og 

oppfølging ble presisert i loven fra 2017 som følge av 

blant annet hendelsene 22. juli 2011

*Basert på artikkel av dr. juris Alice Kjellevold og prop 71 (2016-2017)



Kommunens ansvar for psykososial beredskap*

• Kommunens ansvar for psykososial beredskap og oppfølging følger 
både av 

• helse- og omsorgstjenesteloven,
• folkehelseloven,
• helseberedskapsloven, 
• sivilbeskyttelsesloven

Lovene supplerer og utfyller hverandre, og må derfor ses i 
sammenheng. 

• kommunen skal som hovedregel selv kunne tilpasse tjenester og 
organisering til lokale forhold 

• Departementet har derfor ikke utarbeidet detaljerte regler om 
utarbeidelse av planer. 

• Ingen lovfestet krav om at kommuner skal sørge for etablering av 
psykososiale kriseteam. 

• Den enkelte kommunen må selv vurdere om ansvaret for psykososial 
beredskap og oppfølging skal ivaretas gjennom opprettelse av 
psykososiale kriseteam eller på annen måte. 

• Departementet viser i forarbeidene til Helsedirektoratets veileder IS-
2428 Mestring, samhørighet og håp. Veileder for psykososiale tiltak 
ved kriser, ulykker og katastrofer. 

*Basert på prop 71 (2016-2017)



Status etter to ukers drift

• I forkant av opprettelsen av ny kommune, var det estimert at 
Psykososial beredskap ville ha ca. 700 oppdrag i året. 

• Basert på erfaringstall fra de tre tidligere kommunene.

• Status per 1. februar
• Ca. 165 henvendelser og oppdrag siden nyttår

• Stort mangfold i type saker 

• Flere saker kom parallelt i starten av januar
• Oppsto samtidighetskonflikter med hendelser i legevakta

• Ble hentet inn ekstra ressurser til Psykososial beredskap for å håndtere alle oppdragene. 

• Fra 4. januar har det vært to på vakt hver kveld.

• Alle som har hatt behov for bistand fra Psykososial beredskap har fått hjelp. 

• Det har vært krevende for personalet med så stort omfang av oppdrag på kort tid. 
Personalet er derfor tilbudt debrifing.

• Omfanget av kriser og oppdrag som psykososial beredskap har 
håndtert, særlig første del av januar, er langt større enn vanlig. 

• Per nå har vi kun fire uker med erfaring med ny organisering av 
tjenesten. Det er for tidlig å konkludere basert på erfaringene 
kun fra den perioden.



Videre utvikling av psykososial beredskap 

• Kartlegging av tjenester i den nye 
kommunen:

• Som har relevant kompetanse 

• som kan kobles på både i akuttberedskap og i kriseoppfølging, bla. 
NAV, krisesenter, forebyggende tjenester og psykisk helse og rus.

• Videre utvikling av mulighetsrommet 
samorganiseringen med legevakten gir

• Løpende vurdering av behov. 
• Behov for avklaring av psykososial beredskap sitt ansvar opp mot 

ansvaret til de ordinære tjenestene

• Behov for samarbeid med andre tjenester i kommunen

• Behov for samarbeid med eksterne

• Dimensjonering av tjenesten



Spørsmål?


