Psykisk
helsehjelp
der du bor
En veiviser til kommuner
som har lykkes

Fakta om psykisk helse

«Det må utvikles et bedre tilbud til eldre og
yngre med lettere psykiske lidelser.»

l Cirka en tredel av voksne har en psykisk lidelse i løpet

av et år.

Kilde: Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001-2009)

l Åtte prosent av barn og unge er til enhver tid rammet.
l Angst og depresjon er de hyppigste lidelsene.

Regjeringen vil:
* bygge ut lavterskeltilbud som skole
helsetjenesten og helsestasjonene for å
kunne behandle barn og ungdom på et
tidlig tidspunkt
* sikre at voksne får et lavterskeltilbud for å
forebygge alvorlige psykiske lidelser.

l Psykiske lidelser medfører flere tapte arbeidsår ved

uførepensjon enn noen annen sykdomsgruppe.
l 13,8 prosent av sykefraværet i siste kvartal 2008

skyldtes psykiske lidelser.
l Folkehelsinstituttet anbefaler blant annet å styrke til-

gangen til behandlingsalternativer utover psyko-		
farmaka.
Kilde: Nasjonalt folkehelseinstitutt 2009:
Psykiske lidelser i Norge: Et folkehelseperspektiv
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Kilde: Politisk plattform for flertallsregjeringen (Soria Moria II)
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Faksimiler fra Aftenpostens temaserie om
depresjon høsten 2009.

I statsbudsjettet for 2010
foreslår regjeringen:
* å bevilge til sammen 30
millioner til rekruttering av
psykologer i kommunene i 2010
* å utrede lovfesting av kom
munenes ansvar for en psykisk
helsetjeneste
Kilde: Statsbudsjettet for 2010

Psykologforeningen:
Nettotilveksten av psykologer
vil være på drøye 200 per år de
neste 30 årene
Kilde: Norsk Psykologforenings
medlemsstatistikk

Tiden er inne!
Å ha vondt i rygg, nakke eller hofte er alltid plagsomt. Samtidig er de færreste
i tvil om hva som da må gjøres. Og alle vet hvordan man oppsøker en lege. Like
enkelt er det dessverre ikke hvis man begynner å kjenne en lammende håpløshet
eller en alvorlig følelse av å ikke strekke til. Psykisk strev er også plagsomt, og ofte
vel så ødeleggende for livskvalitet og arbeidsevne som den vonde hoften vi altså
heldigvis tar for gitt at vi får hjelp med.
Utfordringene er mange i Helse-Norge. Den ferske rapporten «Psykiske lidelser i
Norge: Et folkehelseperspektiv» fra Folkehelseinstituttet; den første samlede tilstandsrapporten om nordmenns psykiske helsesituasjon, og dokumentasjonen på
omkostningene for samfunnet og den enkelte, har vakt betydelig interesse. Ikke
minst det faktum at depresjon er samfunnets dyreste lidelse totalt sett. Den kan
leses med bekymring, fordi den avdekker alvorlige mangler i helsevesenets håndtering av mennesker med milde og moderate psykiske plager. Men den kan også
leses som en oppfordring: Noe må gjøres!
Norsk Psykologforening deler Folkehelseinstituttets analyser, og ikke minst oppskriften på løsningene. Psykologisk kompetanse må bli lettere tilgjengelig for folk
flest. Man må gjøre det lettere å få hjelp med psykiske plager tidlig. Dette var også
konklusjonen i evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse (1998 –
2008). Det gleder oss at regjeringspartiene nå ser ut til å dele vårt syn på nødvendigheten av djerve tiltak for å styrke kommunale tilbud og tjenester til en stadig
økende gruppe mennesker som har behov for hjelp, slik det kommer til uttrykk i
Samhandlingsreformen, partiprogrammene, Soria Moria II og statsbudsjettet for
2010. Psykologenes arbeid og kompetanse bør ha stor relevans for de uløste oppgavene som ligger i kommunenes ansvarsfelt.
Den gode nyheten er at det rundt i landet vårt finnes gode eksempler på
tiltak og tilbud til befolkningen tilrettelagt slik Folkehelseinstituttet peker
på nødvendigheten av. Ekte lavterskeltilbud eksisterer faktisk allerede.
Noen av disse presenterer vi her. Til inspirasjon og engasjement!

Tor Levin Hofgaard
President i Norsk Psykologforening

Identitetsforvirring, rus eller bare noen å snakke med?
ASKØY KOMMUNE
Askøy kommune har gjort porten vid for barn og unge
som trenger psykisk helsehjelp. Færre akuttinnleggelser og normalisering
av psykiske lidelser er resultatet.

Åpen dør
for barn og unge
– For barn og unge er en enkel vei til psykisk
helsehjelp ekstra viktig. De har mindre kunnskap om hvor de skal henvende seg, og lang
ventetid kan få alvorlige konsekvenser. Mange
sjenerer seg for å ta opp personlige forhold med
foreldre og venner. Og er man ikke fysisk syk, er
ikke fastlegen et naturlig førstevalg. Derfor må
vi finne andre måter å nå barn og unge på.

«…er man ikke fysisk syk,
er ikke fastlegen et naturlig
førstevalg.»

Psykologtjenesten
Gir råd og veiledning til barn,
ungdom og deres foreldre
(1-10 samtaler).
Gir avgrenset behandling av
lettere psykiske og atferds
messige vansker
(1-10 samtaler).
Arrangerer ulike gruppetilbud
Gir undervisning om barn og
unges psykiske helse for personell i kommunen eller andre
sentrale samarbeidspartnere.
Gir hjelp til igangsetting og
drift av helsefremmende
og forebyggende tiltak i
kommunen.
Samarbeider med og henviser
til andre hjelpeinstanser.

Det sier Stig Fjellhaug, daglig leder for Psykologtjenesten i Askøy kommune utenfor Bergen.
Sammen med Kristina Åkerblom og Fredrik
Hansen utgjør han kjernetroppen i et av de
lengst eksisterende kommunale tilbudene om
psykisk helsehjelp til barn, ungdom og familier.
Siden starten i 1996 har Psykologtjenesten siktet seg inn mot å forebygge psykiske vansker og
psykososiale problemer. Det skjer gjennom et
avgrenset tilbud om behandling og rådgivning.
Og de opplever at det lønner seg: Statistiske
sammenlikninger i regionen viser at Askøy har
lavere tall for akuttinnleggelser enn nabokommunene.

Hjelp når det trengs
De tre psykologene tror det har å gjøre med at
kommunen har arbeidet langsiktig med å høvle
ned terskelen til psykisk helsehjelp.
– Det er viktig at barn og unge ikke går alene
rundt og ruger på problemene. De må få hjelp
når det trengs. Å la det vonde og vanskelige få
tid til å utvikle seg til noe enda mer alvorlig, er
et dårlig alternativ både for individ og samfunn,
sier de.
Psykologtjenesten ligger sentralt plassert
i kommunesenteret Kleppestø. Her kan ungdom få kjapt svar på spørsmål om egen psykisk
helse. De kan ta kontakt direkte på telefon eller
e-post, eller via helsestasjon, fastlege, barnehage eller skole. Det samme kan engstelige foreldre. Er de bekymret for sønnen eller datterens
atferd? Har de mistanke om misbruk av rus-

Stig Fjellhaug, Fredrik Hansen og Kristina
Åkerblom
midler? I samtale med en av de ansatte i psykologtjenesten, kan de få svar. Tilbudet er gratis,
og henvendelse fra lege er ikke nødvendig.
– Haster det, kan vi ta en samtale allerede
dagen etter. Hvis vi vurderer at det er behov
for mer omfattende hjelp, henviser vi til andre
hjelpeinstanser eller til spesialisthelsetjenesten,
forteller Fjellhaug.

Økende etterspørsel
Kommuneoverlege Christian Redisch Carlsen
sier tilbudet virker etter hensikten:
– Vår erfaring er at foreldre, barn og samarbeidspartnere tar kontakt på et tidligere
tidspunkt dersom tilgjengeligheten er god og
terskelen er lav. Slik klarer vi å identifisere en

problemutvikling og iverksette enkle tiltak på et
tidlig tidspunkt.
Han sier etterspørselen etter Psykolog
tjenesten er stor og økende.
– Dette er ikke en lovpålagt tjeneste etter
kommunehelsetjenesteloven. I innsparings
tider slipper jeg imidlertid å argumentere for å
opprettholde tjenesten. Ikke minst er skolen en
viktig alliert, sier han.
Psykologtjenesten jobber like mye individ
rettet som systemrettet. Også fagpersoner som
værer problemer blant barn og unge, tilbys
veiledning og konsultasjon enten hos psykolog
eller familieterapeut.
– Halvparten av tiden bruker vi på å gi råd
veiledning eller opplæring av personer som er i
kontakt med barn og ungdom. Slik bidrar vi til
å spre kunnskap om hva som skal til for at barn
og unge skal utvikle god psykisk helse. Vi tror
summen er et bedre oppvekstmiljø for barn og
unge på Askøy, sier Fjellhaug.

«Nøkkelen til godt psykisk
helsearbeid er å komme
tidlig inn med hjelp.»
Avmystifisering

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

De tre psykologene sier en viktig effekt av lavterskeltilbudet er avmystifisering av psykiske
lidelser.
– Nøkkelen til godt psykisk helsearbeid er å
komme tidlig inn med hjelp. Vi krever ikke at
man er syk for å kunne få en håndsrekning. Det
holder at man selv opplever behov for noen å
snakke med. Vi tror det bidrar til å normalisere
psykiske problemer. Det er i seg selv et viktig
forebyggende skritt.

Fikk hjelp da han
trengte det som mest
«Roger» sleit med å finne sin egen kjønnsidentitet, men visste ikke hvem han
skulle snakke med. Først da han fikk kontakt med Psykologtjenesten falt bitene
på plass.
I dag er han 20 år gammel og grunner fortsatt på livet og hvem han egentlig
er. Men tilværelsen er ikke fullt så tung lenger, og han har sluttet å skade seg
selv. Under et møte Psykologtjenesten hadde med elevene på videregående,
øynet han sjansen: En av de ansatte hadde holdt foredrag om psykiske problemer og hva man kunne gjøre for å få hjelp. Etterpå tok Roger kontakt med
helsesøster og spurte om hun kunne sette ham i kontakt med psykologen som
hadde besøkt skolen.
– Det er utrolig viktig å ha noen å snakke med, og det er ikke alltid familie
og venner er førstevalget. Når man først har innsett at man trenger hjelp, bør
hjelpen være lett å få tak i. Hvis ikke kan problemene vokse og bli verre, forteller
han.
Han mener at ikke minst ungdom kan miste motivasjonen hvis det blir for
vanskelig. Bare det å bestemme seg for å snakkke med noen, kan være en
kneik å komme over.
Selv hadde han forsøkt tidligere uten suksess. Da måtte han vente i to måneder før han fikk time på et distriktspsykiatrisk senter. Det fungerte ikke. Denne
gangen var det innertier.
– Psykologen var der da jeg trengte henne. Det var det som skulle til for å
hjelpe meg, sier Roger.

Ut av angsten
uten ventetid
Et foreldrepar er bekymret for sønnens angst og sender
HERØY KOMMUNE
brev til kommunehelsetjenesten. Normalt ville det ha
gått måneder før gutten hadde fått time. På den tiden kunne problemet ha
vokst seg mange ganger større. I Herøy kommune i Møre og
Romsdal fikk han hjelp etter to dager.

«Det er ille å
måtte vente
når du er
deprimert
eller har
angst.»

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Takket være Ivar Ørstavik, mannen bak
kommunepsykologprosjektet i øykommunen
Herøy. Med cirka 8000 innbyggere som pasient
grunnlag, utgjør han et av landets få tilbud om
lavterskel psykologhjelp. Stikkordet er tidlig
intervensjon.
– Vi kan trå til før symptomene blir alvorlige
nok til å kreve mer omfattende behandling i
sykehus eller distriktspsykiatriske senter (DPS),
opplyser han.

En sms kan være nok
De fleste som henvender seg får tilbud innen
en uke. Haster det, tilbyr kommunepsykologen
time samme dag eller dagen etter. Til nå har
ingen fått nei. Ventelister eksisterer ikke. For å
få kontakt med kommunepsykologen, kan en
tekstmelding være nok.
Prosjektet startet i september 2007 og skal
i første omgang vare i tre år. Brorparten av
midlene er blitt utløst gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse. Planen ble avsluttet
årsskiftet 2008/09.

Psykolog + lege
= vinn-vinn
Kommuneoverlege Bjørn Martin Aasen i Herøy sier en
psykolog er en god investering i kompetansespredning i
kommunen.
– Vi har blant annet et prosjekt der vi ser på hvordan
psykologen kan bidra til at skole og barnehage kan
avdekke ADHD tidligere, slik at vi kan iverksette tiltak så
fort som mulig til fordel både for barn og familie, sier
han.
– Vi henviser til hverandre. Det er nyttig både for
meg og mine pasienter at jeg kan henvise til psykolog
som er nær og uten ventetid, sier Aasen.
Samlokaliseringen er en fordel, og fører til lav terskel
og mulighet for muntlig kommunikasjon på timen.
– Ørstavik hjelper til med diagnostisering og terapeutisk oppfølging. Alternativet er spesialisttilbud i Volda,
men det kan som kjent ta både vinter og vår, sier han.

Til nå har kommunepsykologprosjektet fått
henvist 210 pasienter i aldersgruppen 7 til 79
år. Angst og depresjon er viktigste årsak til å ta
kontakt. En foreløpig oversikt viser at en stor
del av pasientene er blitt bedre. Hos noen er
tilstanden uendret, og noen få har droppet ut
av behandlingen.

Veiledning og rådgivning
Ivar Ørstavik
– Det er ille å måtte vente når du er depri
mert eller har angst. Noen pasienter får i
praksis aldri hjelp, med mindre de er villig til å
betale av egen lomme, opplyser han.

«Noen pasienter får i praksis
aldri hjelp, med mindre de
er villig til å betale av egen
lomme»

I tillegg til å drive pasientbehandling, gir
Ørstavik veiledning og rådgivning blant annet
til ansatte i skoler, barnehager, PP-tjenesten og
barnevernet. Tema kan eksempelvis være skolevegring eller tilknytningsforstyrrelser.
Ørstavik sier at klinisk arbeid først og fremst
handler om for å skape grunnlag for forandring.
– Pasientene vil ha råd og hjelp for å få til
en positiv endring. Jeg har ansvar for å gi hjelp
som gjør en forskjell.
Pasientene får i utgangspunktet tidsbegrenset behandling hos kommunepsykologen,
med mulighet for oppfølgende behandling hos
andre i kommunen. De alvorlig syke skal ha et
tilbud ved nærmeste DPS i Volda.

– Vi vil ha de beste, og vi vil ha dem i første rekke, sier Ellen
BÆRUM KOMMUNE
Skjerven, leder for Psykisk helsetjeneste for barn og unge
(PSBU) i Bærum kommune. På tiårsdagen for etablering av tilbudet, blir hun bedt
om å forklare suksessen. Skal det gjøres med ett ord, velger hun ´kompetanse´.

Vil ha de beste i
første rekke

Illustrasjonsfoto: Shutterstock

– Det handler om å lytte til den som søker
hjelp, ha en verktøykasse som er mangfoldig
nok tilby hjelp på det nivået som er nødvendig.
Den verktøykassen vil det først og fremst være
psykologer og høyskoleutdannet helsepersonell
med klinisk kompetanse som har, sier Skjerven.
På Verdensdagen for psykisk helse 6. oktober
1999 ble snoren klippet til den første versjonen
av PSBU på Gyssestad gård. Bakgrunnen var et
kartleggingsarbeid som avdekket omfattende
behov for individuelle psykisk helsehjelp blant
barn og unge i kommunen. Tilbudet skulle
være lett tilgjengelig og uten ventetid – et såkalt
lavterskeltilbud.

– Skreddersøm er nødvendig for at alle
skal bli møtt ut fra sine egne behov, sier Ellen
Skjerven.
Leder for Psykologtjenesten for tidligintervensjon, Betina Sunde, tror noe av nøkkelen til
PSBUs suksess er at tjenesten har klart å etablere et bredt fagmiljø av psykologer.

Tilbud på dagen
I tråd med utgangspunktet, retter PSBU seg i
dag mot barn, unge og foreldre med problematikk som ikke kvalifiserer for tung diagnostikk,
men som likevel trenger hjelp for å mestre hverdagen. Tilbudet er gratis og gis uten henvisning.
Alle som henvender seg får hjelp av en fag
person på telefon samme dag, eller dagen etter.
Tilbudet er en korttidstjeneste som hjelper
dem som er i risikosonen for å utvikle psykiske
vansker.

«Alle som henvender seg
får hjelp av en fagperson
på telefon samme dag, eller
dagen etter.»
– Vi kommer tidlig inn i prosessen. I langvarige
og kompliserte saker henviser vi til spesial
helsetjenesten. Lett tilgjengelig kortidsbehandling fra PSBU gjør at vi kan ta tak i problemene
på et tidlig tidspunkt. Både for den enkelte og
for samfunnet, er det derfor en god investering,
sier Skjerven.

Bredt fagmiljø
I øyeblikket er 10 psykologer tilknyttet det som
fremstår som et av Norges mest omfattende
kommunale tjenestetilbud for barn og unge
med psykiske lidelser. Tilbudet er organisert i
seks enheter:
l Psykologtjenesten for tidligintervensjon er

den største
l Spiseforstyrrelsesteam
l Forsterket helsetjeneste for flyktninger og 		

innvandrere
l Forebyggende helsetiltak for barn av psykisk

syke foreldre
l Senter for sorg og selvhjelp og
l Avlastnings- og ressurssenter.

Betina Sunde og Ellen Skjerven
– På et tidspunkt var det krefter som ønsket
å spre oss rundt på skolene. Det ville ha betydd
en utarming av det sterke fagmiljøet, en av suksessfaktorene. Vi trenger inputen og veildningen som ligger i det daglige samkvemmet med
kompetente kolleger, sier hun.
Psykologtjenesten for tidlige intervensjon
er dekket av åtte psykologstillinger. Samtlige er
psykologspesialister eller under spesialisering.
Rekruttering har ikke vært noe problem. Ved
nyansettelser går jungeltelegrafen.
– Det er altså fullt mulig å skape kommunale
arbeidsplasser som er attraktive også for psykologspesialister, påpeker Sunde.

På skrytelisten
Bærums førstelinjetilbud til barn og unge har
havnet langt opp på skrytelisten når lokale
folkevalgte treffer kolleger utenfor kommunegrensene. Varaordfører Lisbeth Hammer Krogh
(H) sier tilbudet har solid politisk støtte.
– En viktig oppgave som folkevalgt er å lytte
til hvordan befolkningen opplever de kommunale tjenestene, på godt og vondt. PSBU er et av
de tilbudene jeg får flest gode tilbakemeldinger
om, og som også skårer høyt på kommunenes
generelle brukerundersøkelser. Det gjør meg
stolt, sier hun.
Hammer Krogh er tydelig på at det lønner
seg å forebygge:
– Dette tilbudet kan ikke ses isolert fra de
positive langtidsvirkingene både for den enkelte og samfunnet som helhet. Dette perspektivet
er kanskje det viktigste når vi i dag feirer oss
selv, sier hun.

«..tilbudet kan
ikke ses isolert fra
de positive lang
tidsvirkingene for
den enkelte og
samfunnet som
helhet»

Snarvei til hjelp
når livet butter imot
Ingen henvisning, kort ventetid, hjelp i eget
nærmiljø. Psykisk helseteam i Skedsmo
kommune strekker gjerne ut en hånd til voksne som trenger en profe
sjonell samtalepartner når livet vender vrangsiden ut.
SKEDSMO KOMMUNE

– Veien til behandling har vi gjort så kort som
mulig for voksne med milde og moderate
psykiske lidelser. Vi er overbevist om at det er
det som skal til for å forebygge et alvorligere
sykdomsforløp. Det er en håndsrekning til den
enkelte og er overbevist om at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Fakta
I Skedsmo kommune kan du ta
kontakt med Psykisk helseteam
om du har:
l har vanskeligheter med å 		

fungere i hverdagen
l opplever sorg, angst,

depresjon, nedstemthet
eller krisehendelser
Teamet tilbyr blant annet
l individuelle samtaler
l rådgivning, veiledning og 		

l
l
l
l

støtte i en vanskelig
livssituasjon
kortvarig behandling av
lettere psykiske lidelser
kurs i depresjonsmestring (KID)
familiesamtaler
samarbeider med andre
hjelpeinstanser

Det sier psykolog Lone Løvschall, avdelingssjef
Arild Hammerhaug og psykiatrisk sykepleier
Sissel Engen Nilsen. Sammen med ytterligere
en psykolog og en psykiatrisk sykepleier yter de
psykisk helsehjelp med lav terskel til voksne.
Vi møter dem i Voldgata 1 i Lillestrøm. Halv
annet steinkast fra jernbanelinjen, i en gammel
bygård, finner man noen å snakke med om
behovet skulle oppstå fordi livet butter imot.
Uansett hvor du befinner deg i kommunen,
er en profesjonell samtalepartner bare et telefonrør unna. Snarveien til psykisk helsehjelp
uten å måtte gå omveien om lege, har eksistert
i cirka 10 år med midler gjennom Opptrappingsplanen for psykisk helse som varte fram til
årsskiftet 2008/2009. Nå videreføres tjensten på
kommunens eget budsjett. Man kan ta kontakt
enten man opplever sorg eller angst, havner i
en livskrise eller «bare har det litt vanskelig».
Hvis ikke problemet løses allerede gjennom
den første innledende telefonsamtalen, vil
pasienten få et tilbud i løpet av en knapp uke.
Det kan være individuelle samtaler, rådgivning
og støtte i en vanskelig livssituasjon, kortvarig
behandling, kurs i å mestre depresjon, familie
samtaler eller samarbeid med andre hjelpe
instanser.
I alvorlige tilfeller kan hjelp fra spesialist
helsetjenesten være det beste alternativet.

– Vi jobber innenfor et helt annet lovverk
enn andrelinjetjenesten og kan være

raske og fleksible. Vi
har ingen langvarige
inntaksprosedyrer eller
ventelister og kan gå langt for
å tilpasse oss brukernes behov.
Erfarer vi at det er behov for mer omfattende hjelp, tar vi kontakt med spesialisthelsetjenesten, opplyser Løvschall.

Midt i virkeligheten
Poenget er å høvle ned terskelen inn til det
psykiske helsetilbudet.
– Fortsatt er det slik at noen opplever at
veien til pykisk helsehjelp er lang og bratt. Både
fordi psykologtilbudet er begrenset og fordi
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Tjenesten er et lavterskeltilbud. Det
innebærer at du ikke trenger henvisning fra lege eller noen skriftlig
søknad for å få hjelp.

Et telefonrør unna

«Vi har ingen langvarige
inntaksprosedyrer eller
ventelister og kan gå langt
for å tilpasse oss brukernes
behov.»

det i mange tilfeller fortsatt kjennes skambelagt
med psykiske lidelser og derfor koster å be om
hjelp. Desto viktigere er det vi ikke legger unødige hindringer i veien når folk ønsker bistand,
sier Løvschall.

«Vi befinner oss midt i
pasientens hverdag. Det er
her forandringene
foregår…»

Arild
Hammerhaug,
Sissel Engen
Nilsen og Lone
Løvschall
Psykisk helseteam har erfart at det har betydning
å kunne være rask og yte hjelp i folks eget nærmiljø.
– Vi befinner oss midt i pasientens hverdag. Det
er her forandringene foregår, ikke inne på psykologkontoret, sier de.
Per dags dato har teametansvar for cirka 135
aktive klienter.
Løvschall mener at flere ville ha blitt gående lenger med problemene uten innsatsen
fra Psykisk helseteam. I en sånn situasjon øker
risikoen for et alvorligere sykdomforløp og ditto
behovet for mer langvarig og omfattende hjelp.
– Vi er litt almennpraktikere og tilbyr ikke langvarige terapi med konsultasjoner flere ganger
per uke. Vi kan selvfølgelig heller ikke erstatte
spesialiserte akuttpsykiatriske tilbud som
reguleres av eget lovverk. Den som tilbys
hjelp hos oss trenger kortvarig hjelp
som er lite ressurskrevende.
– Etter ti års virke vet vi at vi
kan gjøre en forskjell, sier
hun.

Lavterskeltjenester
i psykisk helsearbeid
l Gir direkte hjelp uten henvisning, venting og lang saksbehandlingstid
l Er tilgjengelig for alle, også brukere uten betalingsevne
l Kommer tidlig inn med gode tiltak, og er «los» videre i systemet både

for brukere, pårørende, nettverk og lokalmiljø
l Har personell med kompetanse til å oppfylle tjenestens formål
l Har åpningstid tilpasset målgrupper og formål, samt høy grad av

brukerinvolvering
l Fremstår synlig, tydelig, hensiktsmessig og tillitvekkende
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