
Erfaringsseminar 17-18.januar 2012 
 

Fagnettverk for ledere innen psykisk 
helsearbeid 

 
Grete Vedlog, Helseetaten 

Tone Andersen, Bydel Stovner 
 
 
 

Oslo kommune 
Helseetaten og Bydel Stovner 
 



BAKGRUNN 
 Napha fikk oppdrag om å etablere nettverk på psykisk 

helseområdet i kommunene. 
 Helse- og velferdsetaten ble kontaktet via Fylkesmannen. 
 Ledere og kontaktpersoner i bydelene ble invitert til en et 

arbeidsseminar om behovet for et nettverk og evt. for hvem 
 3 grupper diskuterte og kom med innspill 
 Ønske om ulike typer nettverk 
 Arbeidsgruppe nedsatt 

 Arbeidsgruppen prioriterte fagnettverk for ledere og at 
DPSene skulle inviteres inn i nettverket. 

 Fra seminaret var det også framkommet noen utfordringer 
og tema som det var behov for fokus på 



HENSIKT OG ORGANISERING AV 
NETTVERKET 
 Hensikt: Et forum for ledere med vekt på erfaringsdeling, 

refleksjon og dialog 
 Drift av nettverket: Helse- (og velferds)etaten 
 Napha sitter i arbeidsgruppa sammen med 1 bydel og 

samhandlingskoordinator for 3 bydeler og et sektorsykehus 
 Deltakerne i nettverket blir bedt om innspill til tema for 

kommende møter 
 Arbeidsgruppa forbereder møtene med tema og forslag på 

innledere. 
 2-3 nettverksmøter i halvåret som avsluttes med lunsj 
 Veksler mellom eksterne innledere, presentasjon av 

tilbud/tiltak i bydeler, egne bidrag. Presentasjon av praksis 
er viktig. 

 Dialogbasert læringsform ( åpne diskusjoner) 



NOEN FAKTA 
 Oppstartsmøte februar 2010 
 6 nettverksmøter 
 Til sammen 44 deltakere har deltatt 96 ganger 
 Fylkesmannen og Napha deltar 
 I tillegg til tema og innledninger er nettverket brukt til å 

informere om aktuelle saker, midler det kan søkes på. 
Skrivekurs i regi av Napha. Deltakerlista benyttes til å 
sende ut informasjon om kurs etc. 

 Brukt nettverket til å etablere kontakt mellom 
akuttjenester og bydelene for å utarbeide rutiner for 
oppfølging i krisearbeid 

 Invitert deltakerne til Rus og psykisk helsekonferanse i 
Trondheim 2011 og 2012 

 
 



SAMLINGER 2010 
 18.02.10: Arbeidsseminar, behov for nettverk og 

hvilken type 
 10.09.10 Når bolig ikke er nok 

 Aktuell kartlegging i Oslo 
 Erfaring fra andre kommuner (Napha) 
 Modeller for etablering og drift av boliger med 

tilknyttede tjenester 
 03.12.10 Samhandlingsreformen 

 Kommunens utfordringer 
 Personlig ombud 
 Presentasjon av 2 samhandlingsprosjekter i Oslo 



SAMLINGER 2011 
 11.02.11 Samhandling med spesialisthelsetjenesten 

 Samhandlingsprosjektet på Legevakta 
 Gjensidig hospitering for ansatte rus/psykisk helse 

(bydeler/helseforetak) 
 06.05.11 Tilrettelegging av tjenester for utfordrende 

målgrupper 
 Byrådsavdelingen informerer om bolig- og tjenesteutvikling i 

budsjett 2011 
 Bydelenes behov, diskusjon 
 Tjenesteutvikling, mulig i praksis? 
 Erfaring fra en bydel, oppsøkende saksbehandler 

 25.11.11 
 Kommunepsykolog, erfaring fra bydel 
 Brukermedvirkning og endring (KREM) 



NYTTEN  AV NETTVERK 
 Møte andre ledere 
 Dele erfaringer 
 Tid til refleksjon og dialog 
 Få idéer og input 
 Sektorer i psykisk helsevern 
 Få idéer til samarbeidsformer 
 Kontaktpunkt til Fylkesmannen og Napha 
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