
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Samhandlingsteamet for Psykisk 

helse og rus 
 

 Et samarbeidsprosjekt mellom Drammen og Lier Kommune, Drammen DPS og NAV  

Teamet startet opp 19. august 2013 

 

 

 Hvem er vi og hva kan vi tilby? 

 

  Samhandlingsteamet er et tverrfaglig og tverretatlig sammensatt team 

med ansatte fra både kommune, spesialisthelsetjenesten og Nav 

  Teamet skal bidra til å sikre at mennesker i målgruppen har et helhetlig, og 

sammenhengende behandlings - og tjenestetilbud.  

 Vi har en aktiv og oppsøkende tilnærming  

 Vi gir fleksible tjenester der brukeren er  

 Vi har fokus på egne ressurser og relasjoner  

 

Vår målgruppe 

 Vår målgruppe er personer i Drammen og Lier kommune med stor 

funksjonsvikt som følge av psykisk lidelse og/eller ruslidelse samt svak eller 

ingen tilknytning til det ordinære tjenesteapparatet og/eller høy risiko for 

negative konsekvenser ved tilbakefall 

 

 

 Teamleder : Helen.kvalheim@vestreviken.no  
 

Adresse: VestreViken HF, PHR Drammen DPS Samhandlingsteamet 
Drammen og Lier, 3004 Drammen 
Mobil: 971 40 743 

Besøksadresse: Haugesgt 87 A, 2 etg 
Åpningstid: Hverdager 8.30- 15.30 

 

    

 

 Vi i teamet ønsker å bidra til at mennesker i målgruppa vår, med 

sammensatt problematikk får samtidige tjenester, fra både kommunale tiltak 

og spesialisthelsetjenesten.  

Pasientgruppen krever tilpassede og fleksible tjenester, slik at pasientene får 

en trygg og stabil forankring i en langsiktig rehabiliteringsprosess og kan 

oppleve bedre livskvalitet . 

Vi ønsker å være en REALASJONSBYGGER og en BROBYGGER inn i det 

ordinære hjelpeapparatet.  

Vi ønsker å gi hjelp når mennesker trenger det, og også ha fokus på arbeid. 

 

 

 

 

 

Fremgangsmåte:  

 

 Teamet har ansvar for, og følger opp 

brukere som i utgangspunktet har svak 

eller ingen tilknytning til hjelpeapparatet  

 

 Teamet støtter de som har ansvaret for å 

følge opp bruker. Jobber ”skulder ved 

skulder” sammen med de ansvarlige.  

 

 Teamet tilbyr veiledning til de som har 

ansvaret for bruker og kan delta på 

samarbeidsmøter  

 

Resultater:  

Følger opp 37 

pasienter 

Tiden etter 

prosjektperioden? 

Prosjektpenger er ”bonus” vi 

driftes på ordinær måte, med 

de ressursene vi har. 

De ansatte i teamet har ”et 

ben i hver jobb” og lønnes fra 

sin ordinære jobb. 

13 personer på 6,8 årsverk 

 

Stormøte/beh.møte hver torsdag 

Både privatpersoner/pårørende og det ordinære hjelpeapparatet kan henvende seg til oss på telefon.  

Dersom pasienten skal følges opp av Samhandlingsteamet og ikke allerede er skrevet inn i 

spesialisthelsetjenesten, må det sendes henvisning fra fastlege. Men vi kan gå inn i saken allikevel. 

 

Videre tiltak knyttet til oppfølging av samhandlingsteamet, blir fortløpende vurdert av teamet.  

Det vil i tillegg være ” åpen tid ” på stormøte, torsdager 09.00-10.00, der hjelpere fra det ordinære 

hjelpeapparatet (fastleger, NAV konsulent, behandler DPS, kontakt i kommune, hjemmesykepleie, 

politiet.) kan melde inn saker for veiledning. 

               


