
  

Kompetanseutvikling og nettverksbygging innen psykisk helse 

Hovedmålet er å bygge opp under videreutvikling av kvalitativt gode tjenester innen psykisk helse til brukere i den 

enkelte kommune samt vurdere samordning av tjenester der dette er faglig og økonomisk hensiktsmessig. Videre er 

det et mål at utviklede tiltak kan tilpasses lokalt eksisterende strukturer som organisasjon, planarbeid og drift.   

Prosjektperiode 2012 - 2015 
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Fokusområder: 

Kompetanse og nettverksprosjektet har i 2013 fokus på å prøve ut 

måter å samarbeide på: Samarbeid og samhandling prøves ut 

gjennom fagnettverk, fagopplæring, og interkommunal 

tjenesteutvikling. 

Målgruppe 

Brukere av tjenester innen psykisk helse fra kommunene Øvre 

Eiker, Nedre Eiker, Drammen, Lier, Hurum, Røyken, Sande og 

Svelvik. 

 

Prosjektleder Liv Elisabeth Havnerås – liv.havneras@drmk.no  
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Kommunehelsesamarbeid Drammensområdet 

Kommunene i Drammensområdet (Drammen, Lier, Nedre 

Eiker, Øvre Eiker, Røyken, Hurum, Sande og Svelvik) har, i 

samarbeid med Vestre Viken Helseforetak (VV-HF) og 

Høgskolen i Buskerud (HiBu), etablert et omfattende felles 

prosjektarbeid knyttet til Samhandlingsreformen.  

Kommunehelsesamarbeid - Drammensområdet (KHS-DO) er 

en faglig og administrativ arbeidsmodell med følgende 

deltakere:  

- Helse-, sosial-, omsorgsleder / direktør fra hver 

kommune 
- samhandlingssjef ved Vestre Viken HF, Drammen 

sykehus  
- dekan fra Høgskolen i Buskerud (HiBu), Fakultet for 

helsevitenskap.  
Det er, og vil bli, etablert konkrete interkommunale 

prosjekter og utviklingstiltak der både helseforetaket og 

høgskolen inngår i samarbeidet. 
KHS-DO har gjennom å etablere møtesteder som inkluderer 

prosjektledere og medarbeidere i andre 

samhandlingsprosjekt innen psykisk helse og somatikk, 

bidratt til samhandling på tvers utover 

kommunehelsesamarbeidet. 

 

 

Mål  
Prosjektet skal oppnå: 

 At det er utviklet en 
samhandlingsmodell som kan ivaretas 
innenfor kommunenes samlede rammer 

 At det gjennom fagnettverkene 
identifiseres felles behov for 
kompetanseheving og fagutvikling og at 
dette nedfelles i en plan. 

  At det er etablert fagnettverk innen 
psykisk helse som ivaretar botjenester, 
ambulante tjenester, arbeid og aktivitet, 
forebyggende tjenester, styring og 
ledelse. 

 Samordning av enkelttjenester på tvers 
av kommunegrenser. 

Status høst 2013 

- Etablering av 

interkommunale KiD kurs 

-  Etablering av fagnettverk 

med fokus på 

utviklingshemmede og 

psykisk helse 

- Tilrettelagte tiltak for 

personer med Aspergers 

syndrom 

- Interkommunalt 

opplæringsprogram for 

fritidskontakter 

-  Fagopplæring om 

Aspergers syndrom 

- Fagopplæring i Nasjonale 

retningslinjer innen psykisk 

helse 
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