
 

 Lokale helsetjenester – psykiatri, rus og 

somatikk i Bindal og Ytre Namdal (2013 -2014) 

”Den som aldri tør trå vill, finn aldri nye stier” 

 
 

 

Hovedmål for prosjektet: 

"Etablere et koordinert tilbud til 

befolkningen når det gjelder 

psykiatri og rus, sammensatte 

helseproblemer og somatikk i tråd 

med samhandlingsreformens 

intensjoner." 
 

I prosjektperioden 19.08.13 – 31.12.14 skal 4 arbeidsgrupper 
utarbeide forslag til konkrete gjennomføringstiltak innenfor 
hver av disse hovedaktivitetene. 

Prosjektleder: Reidun Gutvik Korssjøen 
E-post: Reidun.Korssjoen@naroy.kommune.no 
Tlf.: 412 33 057 / 74 38 26 28 

Ass. Prosjektleder: Bernt Harald Opdal 
E-post: Bernt.Harald.Opdal@hnt.no 
Tlf.: 975 21 096 

 

Prosjektet har 4 hovedaktiviteter: 

1. Forebygging og tidlig intervensjon 

 Identifisere personer og grupper som står i fare for å 

utvikle psykiske eller somatiske helseproblemer, 

sosiale problemer eller rusmiddelproblemer 

 Utvikle felles systemer som sikrer tidlig intervensjon 

 Iverksette helhetlige og koordinerte grupperettede 

og individuelle tiltak 

 

2. Krise og øyeblikkelig hjelp 

 Definere, organisere og etablere felles krise- og 

øyeblikkelig hjelp tilbud som omfatter somatikk, rus 

og psykiatri til barn, unge, voksne og eldre 

 

3. Samordnet behandling 

 Etablere helhetlige og koordinerte tjenester for 

mennesker med alvorlige og sammensatte behov 

 Avklare behov for samorganisering og evt. 

samlokalisering når tjenestetilbudet er utredet 

 

4. Robuste fagmiljø 

 Sikre rekruttering av nødvendig fagkompetanse, 

målrettet kompetanseheving og stabilitet gjennom 

en felles faglig strategi 

 

"Bakteppe": 

På vegne av eierne av prosjektet, kommunene Bindal, Leka, Nærøy, Vikna og 

Helse Nord-Trøndelag HF, er prosjektets hovedfokus innbyggernes behov og 

hvordan disse best kan ivaretas. 

 Samhandlingsreformens mål og intensjoner. 

 Store helseutfordringer innen forebygging, rus, psykiatri og somatikk. 

 Behov for bedre samarbeid innad i og mellom kommuner og 

helseforetak. 

 Hvordan organisere tjenestetilbudet for å utnytte de samlede 

ressursene i dette geografiske området på en mer effektiv måte slik at 

vi får et bedre og bredere helsetilbud til innbyggerne i Bindal og Ytre 

Namdal? 

  

 Det "unike" med dette prosjektet: 

 Prosjektet ivaretar alle aldersgrupper 

 Det har et tverrfaglig og tverretatlig fokus rettet mot 

 både rus, psykiatri og somatikk 

 Både tjenestetilbud, organisering, oppgave- og 

 ansvarsfordeling mellom kommunene, samt mellom 

 kommunene og helseforetaket skal utredes og 

 beskrives 
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