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Grunnlaget for årlige tiltak er psykiatriplanen som ble utarbeidet i 1998. Tiltaksplanen 
er justert i 2002 og  2005 i forhold til utviklingen innenfor kommunens psykiske 
helsevern. 
Regjeringen har i rundskriv I-4/99 , rundskriv IS 1/2004 og rundskriv IS 24/2005  
samt brev av 27.06.2006 bestemt hvordan kommunene skal bruke de øremerkede 
 midler og hvordan kommunene skal rapportere om bruken av psykiatrimidler. Planen 
skal i henhold til rundskriv behandles politisk 
  
Ut fra ovenstående er tiltakene i kommunens psykiatriplan  justert og videreført til 
2010. 
  
  

Boliger 
  
Tiltak nr. 1 
Bygging av 4 boliger med psykiatritilskudd 
Frist: 2007 
Ansvar: Sektorleder HSO og Rådmann 
  
Tiltak nr. 2 
Ta i bruk gruppebolig med 6 leiligheter til psykisk syke som har behov for bistand 
Frist: 2007 
Ansvar: Sektorleder HSO 
  

Arbeid 
  
Tiltak nr. 1 
Arbeide sammen med NAV for å få i gang arbeidstrening der det er behov for dette. 
Frist: Ved behov for tiltaket 
Ansvar: Avdelingsleder sosial 
  

Aktivitetstiltak 
  
Tiltak nr. 1 
Videreføre dagsentertilbudet slik det fungerer i dag 
Frist: Er i drift 
  
Tiltak nr. 2 
Bruke frisklivsprosjektet i Krødsherad 
Frist: Er i drift 
Ansvar: Kommunal fysioterapeut 
  

Brukermedvirkning 
  
Tiltak nr. 1 
Opprette ansvarsgrupper der det er behov for dette og evt. lage individuell plan 
Frist: Vurderes kontinuerlig 
Ansvar: Psykiatrisk sykepleier 
  



Tiltak 2 
Bidra til å få i gang en lokal gruppe av mental helse. Dersom  dette ikke er mulig  
inngås samarbeid med mental helse på Ringerike 
Frist: 2007 
Ansvar: Psykiatrisk sykepleier 
  

Behandlings- og omsorgstilbud til hjemmeboende 
psykiatriske pasienter 
  
Tiltak nr. 1 
Samtaler med psykiatrisk sykepleier 
Frist: Vurderes kontinuerlig 
Ansvar: psykiatrisk sykepleier 
  
Tiltak 2 
Støttekontakt til voksne 
Frist: Vurderes kontinuerlig 
Ansvar: Psykiatrisk sykepleier 
  
Tiltak 3 
Støttekontakt for barn 
Frist: Vurderes kontinuerlig 
Ansvar: Avdelingsleder hjemmebasert tjeneste 
  
Tiltak 4 
Hjemmesykepleie 
Frist: Vurderes kontinuerlig 
Ansvar: Avdelingsleder hjemmebasert tjeneste 
  
Tiltak 5 
Bistand 
Frist: Vurderes kontinuerlig 
Ansvar: Avdelingsleder hjemmebasert tjeneste 
  
Tiltak 6 
Økonomisk sosialhjelp 
Frist: Vurderes kontinuerlig 
Ansvar: Avdelingsleder sosial 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Informasjons til befolkningen 
Tiltak nr. 1 
Barselgrupper på helsestasjonen 
Frist: Vurderes kontinuerlig 
Ansvar: Helsesøster 
  
Tiltak nr. 2 
Undervisning og folkeopplysning 
Frist: Vurderes kontinuerlig 
Ansvar: Psykiatrisk sykepleier 
  
Undervisning av kommunens ansatte 
Tiltak 1 
Opplæring av kommunens ansatte i form av gruppeveiledning eller individuell 
veiledning 
Frist: Vurderes kontinuerlig 
Ansvar: Psykiatrisk sykepleier eller avdelingssykepleier hjemmebasert tjeneste 
  

Tiltak for barn og unge 
Tiltak 1 
Helsestasjon for ungdom 
Frist: Vurderes kontinuerlig 
Ansvar: Helsesøster 
  
Tiltak 2 
Samtaler med elever på Krøderen og Noresund skole der psykiatrisk sykepleier, 
helsesøster og kommunefysioterapeuten deltar. 
Ansvar: Helsesøster 
  
Tiltak 3 
Akuttplass i barnehage 
Frist: Vurderes kontinuerlig 
Ansvar : Barnehagestyrere 
  
Tiltak 4 
Prosjekt” Hvordan sikre barn og unge av psykisk syke foreldre hjelp” 
Frist: Prosjektet starter jan 05 og skal vare til 2008 
Ansvar Helsesøster 
  

Samarbeid 
Tiltak nr. 1 
Øke samarbeidet mellom de involverte avdelinger i Krødsherad kommune 
Frist: Vurderes kontinuerlig 
Ansvar: Sektorleder HSO 
  
Tiltak nr. 2 
Inngå samarbeidsavtale med Ringerike sykehus og Modum bad 
Frist : 2007 
Ansvar: Sektorleder HSO 



ØREMERKEDE TILSKUDD FRA STATEN 
  
I henhold til statens retningslinjer skal kommunene rapportere til fylkesmannen hvert 
år hva de øremerkede er brukt til. Kommunen skal rapportere i henhold til 
psykiatriplanen. 
  
I brev av 27.06.06 går det fram at kommunens plan skal dekke planperioden 2007 – 
2010. Dette er samme planperiode som for økonomiplanen som er under utarbeiding.  
  
Nedenfor er det en oversikt over hvordan de øremerkede midler er tenkt brukt fram til 
2010. Midlene er brukt i henhold til de kravene staten har stilt om hvordan pengene 
skal brukes. Forutsetningen for at vi skal motta de øremerkede midler er at økningen 
skal brukes til nye tiltak og at minst 20% av de øremerkede midler skal brukes til barn 
og unge. 
  
Følgende tiltak har staten bestemt skal prioriteres: 
  
1.Tiltak for barn og unge 

-         Helsestasjons og skolehelsetjeneste, fastlege og sosialtjeneste 
-         Barnehage, psykisk helse i skolen 
-         Barnevern, PP tjeneste og familievern 
-         Støttekontakter, fritidskontakter og gruppeaktiviteter 

  
2. Tiltak for voksne 

-         Bolig og bistand i bolig 
-         Arbeid, arbeidsforberedende tiltak og aktiviteter 
-         Støttekontakter og kultur og fritidstiltak 
-         Behandling, tilrettelegging, rehabilitering oppfølging og bistand 
-         Økonomisk veiledning 

  
3. Samarbeid 

-         Samarbeid med brukerorganisasjoner 
-         Samarbeid med 2. linjetjenesten 
-         Internt samarbeid i kommunen 

  
  



DISPONERING AV ØREMERKEDE MIDLER 
  
Tiltak 2007 2008 2009 2010 Merknader 
            

Øremerkede 
tilskudd 

1.500.000 1.700.000 1.900.000 2.100.000   

Bruk av midlene           

Informasjon   20.000   10.000    10.000    10.000 Innkjøp av 
brosjyrer og 
samarbeid med 
mental helse. 

Kompetanseheving 
møter og kurs 

  20.000   20.000   20.000   20.000 Inngår i 
budsjettkap. 
1.241---370 

Aktivitetstilbud 250.000 270.000 290.000 300.000 Utgjør ½ stilling 
hjelpepl og drift 
Budsjett 1.241---
370  

Støttekontakt for 
voksne 

120.000 130.000 130.000 140.000 Inngår i budsjett 
1.241---370 
utgjør 0,2 
stilling 

Tilrettelagt 
behandlingstilbud 

420.000 430.000 440.000 450.000 0,8 stilling psyk. 
Sykepleier samt 
drift budsjett 
1.241---370 

Helsestasjon og 
skolehelsetjeneste 

100.000 105.000 110.000 115.000 Inngår i budsjett 
1.232---330 
utgjør 0,2 av 
helsesøsters 
stilling. 

Annet forebyggende 
arbeid/psykososialt 
arbeid/kultur og 
fritid 

410.000 420.000 430.000 430.000 Budsjett 1.232.--
-330 med 50% 
prosjektstilling 
budsjett 1.241.--
-370 0,2 stilling 
psyk. Sykepleier 
samt 
kommunens 
andel 40% 
prosjekt  
            budsjett 
1.241- --380 

Bistand i bolig, 
boveiledning i 
sundestua  

160.000 315.000 470.000 635.000 Budsjett 1.254---
320 
Hjemmebaserte 
tjenester 

Bruk av 
øremerkede midler 

1.500.000 1.700.000 1.900.000 2.100.000   

  
  


