
 

Sammen om muligheter og 

løsninger i akutte situasjoner  
Et prosjekt som skal gi bedre akutt- og krisehjelp i et tydelig bruker- og 

mestringsperspektiv, til personer med rus- og eller psykiske vansker  

 

Stange kommune ligger trygt plassert på Hedmarken. Kommunen har ca 19 500 innbyggere.  

Prosjektet innebærer styrket samhandling og 

inngåelse av gjensidig forpliktende 

samarbeidsavtaler mellom Stange kommune 

og DPS Hamar, som skal sikre mennesker 

med psykiske vansker og/eller rusproblemer, 

lett tilgjengelig, helhetlig og koordinert hjelp i 

akutte situasjoner.  

Kontaktinformasjon:  Stange kommune:  

 Kårhild Husom Løken, prosjektleder.  Tlf 979 78 456.  
E-post: karhild.loken@stange.kommune.no.  

 Marianne Engen, prosjektkoordinator. Tlf 908 44 457 .  
E-post: marianne.engen@stange.kommune.no  

DPS Hamar Kriseteam: Anniken Kvarstad, leder.  
E-post: Anniken.Kvarstad@sykehuset-innlandet.no  

 

Målsetting med prosjektet  

 Sikre at personer med rus- og/eller psykiske 

helseproblemer møter en sammenhengende 

helsetjeneste og et sammenhengende 

behandlingsforløp i akutte situasjoner 

 Pasienter og brukere skal oppleve at tjenestene er 

samordnet og av god kvalitet, og at det alltid er 

klart hvem som skal yte de aktuelle tjenestene 

 Tiltaket skal bidra til økt opplevelse av mestring, 

fungering og integrering i lokalsamfunnet gjennom 

samordning og koordinering av tjenester  

 På systemnivå er målet at kommunen har 

opparbeidet erfaring og kunnskap til å kunne 

dimensjonere og organisere sitt tjenestetilbud for å 

ivareta plikten om øyeblikkelig hjelp og 

døgnopphold i akutte situasjoner for mennesker 

med rus- og/eller psykiske vansker, innen 2016 

Arbeidsmåte  

 Det er bruker som definerer krisen 

 Alle henvendelser går til DPS Kriseteam 

 Koordinator i kommunen kobles inn og har ansvar for å 

koordinere tilbudet i kommunen og få på plass 

nødvendige ressurser 

 Hjemmebesøk i samarbeid mellom kriseteam og 

kommune i akutte situasjoner 

 Trygghetsplass er opprettet i kommunen 

 Tett samarbeid med fastlege 

 Evaluering etter ca 4 uker  

Resultater:  

 Kommunen styrker sin kompetanse og erfaring på å takle 

akutte situasjoner  

 Tett samarbeid med spesialisthelsetjenesten er 

avgjørende for trygghet og faglig forsvarlighet  

 Aktiv involvering fra bruker og målrettet, felles og  

intensiv innsats i akutt fase, gir gode resultater  


