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Psykisk helsetjeneste i Tynset kommune

Fakta om tjenesten:

• 4,15 årsverk med avdelingsleder – ulik kompetanse
-> i tillegg er helsesykepleiere viktig i det forebyggende arbeidet

• Ingen ventelister pr i dag

• 14 dager fra 1 henvendelse før evt vedtak skal fattes.

• Kommunen har ansvar for de over 18 år

• De under 18 år –> Barne - og ungdomspsykiatrisk
poliklinikk (BUP) som er spesialisthelsetjenesten



Pågående arbeid med gjennomgang av tjenestene, bla ift:

• Henvisningsrutiner –> fra legetjenesten, spesialisthelsetjenesten, 
fra brukeren selv.
Kommunens vedtakskontor skal gjøre
førstegangsvurderinger og fatte vedtak av tjenester.

-> forsvarlig utredning, oppfølging av lovkrav og dokumentasjon.

«Vurderingsmomenter for tildeling av helse – og omsorgstjenester i Tynset 
kommune» vedtatt i kommunestyre den 21.06.2022
(tidlig innsats, forebyggende tankegang med mål om egenmestring – Hva er viktig for deg?)



• Få rutiner som i større grad enn i dag sikrer 
brukermedvirkning.

• De med langvarige og sammensatte helse – og      
omsorgstjenester skal tilbys individuell plan og/eller 
koordinator.
->Psykisk helsetjeneste har gode rutiner ift dette.

-> Samhandlingsplikten understrekes i Velferdslovgivningen 
hvor det står at vi plikter å samarbeide.



• Sammenhengen mellom rus og psykiatri, strukturer 
som skal ivareta dette arbeidet er bla:

-> SLT –Samordning av Lokale rus -
og kriminalitetsforebyggende Tiltak

-> OBS team - Oppsøkende behandlingsteam



Bekymring rundt barn – og unge

• Tynset kommune deltar i et pilotprosjekt sammen med tre 
andre kommuner i Innlandet " Pilot for programfinansiering 
2020 – 2023".
-> Retter seg mot kommunens arbeid om å levere         

bedre samordnede og helhetlige tjenester til utsatte barn 
og unge og deres familier.
Krever mer koordinering og samarbeid på tvers av 
etater og sektorer.



• Barnevernsreformen/Oppvekstreformen
-> Barnekoordinator, tidlig samhandling for å forebygge store barnevernssaker.
->Plikt til utarbeidelse av forebyggende plan – FARTT kommunene

• Kompetanseløftet
-> hovedsakelig skoler, barnehager og andre som jobber i "laget rundt barnet 
(NAV, barnevern, PPT)
-> lagd en 5 årig kompetanseplan, der man etter grundig kartlegging
setter hovedfokus på psykisk helse og livsmestring.



• Samarbeidet med spesialisthelsetjenesten
-> Faste veiledningsmøter med DPS 1 g pr mnd
-> Ellers etter behov

Forebygging, tidlig innsats, brukermedvirkning, koordinering 
og samhandling mellom pasient/bruker, pårørende, frivillige 
og på tvers av etater og tjenestenivå er viktig for å lykkes i 
dette arbeidet.

Behov for psykiske helsetjenester er et symptom på
underliggende årsaker.
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