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Bindal kommune
1479 innbyggere

Leka kommune
570 innbyggere

Nærøy kommune
5129 innbyggere

Vikna kommune
4424 innbyggere

BYN-KOMMUNENE
11 602 innbyggere



I 2013 vedtok helseforetakets styre i Nord-
Trøndelag og kommunestyrene i Bindal, Leka, 

Nærøy og Vikna å gjennomføre et felles prosjekt!



Prosjektets hovedmål 

”Etablere et koordinert tilbud til befolkningen når det 
gjelder psykiatri og rus, sammensatte helseproblemer og 
somatikk i tråd med samhandlingsreformens intensjoner”

Hvorfor er prosjektet viktig?

1. Samhandling gir bedre 
tjenester for brukerne/ pasientene

2. Hver for oss er vi for små til å ha 
tilstrekkelige ressurser til å møte 
utfordringene/ brukernes behov og gi dem gode faglige 
tjenestetilbud.



Hovedaktiviteter (delmål) i prosjektet

HA 1 - Forebygging og tidlig innsats

HA 2 - Krise / øyeblikkelig hjelp

HA 3 - Samordnet behandling for mennesker med 
alvorlige og sammensatte lidelser

HA 4 - Robuste fagmiljø



Nye politiske føringer underveis

Samhandlingsreformens 
hovedmål: ”Bedre tjenester 
nærmere der pasienten bor”

Nye politiske føringer og 
oppgaver i prosjektperioden:
•Folkehelsemeldingen 
•Primærhelsemeldingen
•Nasjonal helse- og 
sykehusplan
•Veilederen ”Sammen om 
mestring”
•Opptrappingsplan på rusfeltet
•Kommunereformen???



18 forslag til tiltak

1. Helsefremmende barnehager og 
skoler.

2. Utdanning av treningskontakter.

3. Lokale selvhjelpsgrupper for 
voksne med 
overvektproblematikk.

4. «Sunne steg».

5. Kommunevise drøftingsteam for 
barn og unge.

6. Interkommunal psykolog.

7. Interkommunalt ressursteam for 
barn og unge.

8. Kommunal øyeblikkelig hjelp 
døgnopphold - somatikk.

9. Kommunalt øyeblikkelig hjelp 
døgnopphold – rus og psykiatri.

10. Interkommunalt POSOM-team i 
BYN?

11. Krisetelefon mandag – fredag, 
eller 24/7?

12. Samhandlingsteam i BYN (SiBYN).

13. Interkommunalt bofellesskap 
med forsterket bemanning.

14. Interkommunal ruskoordinator.

15. Felles kompetansehevende tiltak.

16. Lederforum i BYN.

17. Samhandlingskoordinator i BYN.

18. Følgeforskning.



Utgangspunkt for KAD - rus og psykiatri 

• Helse- og omsorgstjenesteloven §3-5, tredje ledd: 
”Kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester 
til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp” 

• Helsedirektoratets veileder nr 02/ 2014 anbefalte planlegging av KAD - rus og 
psykiatri i sammenheng med planlegging og etablering av KAD- somatikk. 

• Gjennom Primærhelesmeldingen ble vi kjent med at denne plikten også ville gjelde  
for pasienter med psykisk helse- og rusmiddelproblemer fra 1. januar 2017: 

– Rus og psykiatri skal være sidestilt og prioriteres på lik linje med somatikk.
– Etablering av KAD – rus og psykiatri gir en større mulighet til å komme tidligere 

inn og om mulig unngå behov for innleggelse i  spesialisthelsetjenesten.
– Tilbudet skal styrke det samlede kommunale helse – og omsorgstilbudet og 

bidra til at innbyggerne får et like godt eller bedre tilbud på kommunalt nivå.



KAD- rus og psykiatri i BYN

Opprinnelig plan: 
Etablering av 2 KAD- plasser i DPS Kolvereid. 
De hadde ledig kapasitet. Kommunene ville 
bidra med finansiering. (Vi fikk 2,2 mill i 
tilskudd til dette tiltaket.) Ansatte i DPS skulle 
bidra med sin kompetanse i KAD- tilbudet.

I juni 2015 vedtok styret i Helse Nord-
Trøndelag å legge ned sengeposten ved DPS 
Kolvereid KRISE i BYN-kommunene



KAD- rus og psykiatri i BYN
Møte med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag om ny 
organisering og bruk av midlene i nov. 2015

Ny plan og nye muligheter:
• Fikk ”GO” for å kjøre dette som et eget kommunalt 

prosjekt 
• Prosjektplan ferdig i februar 2016
• Tilbudet ble iverksatt 1. mars i 3 av kommunene, og 1. 

juni i den 4. kommunen (pga nytilsatt helse- og sosialsjef)
• Tilskuddet ble fordelt til kommunene med utgangspunkt i 

innbyggertall 
• Midlene skulle i hovedsak gå til årsverk, mens kunne også 

benyttes til inventar og utstyr



KAD- rus og psykiatri i BYN
Prosessen:

• Tok utgangspunkt i anbefalingene i ”den gml.” 
Veilederen 

• Ville bygge på erfaringene fra KAD –somatikk 
• Felles møte med ansvarlige for KAD – somatikk og 

lederne for rus- og psykisk-helsetjenestene. 
Hva kan vi ta med oss inn i KAD- rus og psykiatri?

• Gikk for tilbud i hver kommune 
• Drøfting av målgruppe og forsvarlighetsbegrepet
• Har vi tilstrekkelig kompetanse?
• Antall døgn?
• Utarbeidet nye prosedyrer og rutinebeskrivelser 

v/innkomst, opphold og utskriving i tilbudet



KAD- rus og psykiatri i BYN

• Organisering i BYN – kommunene:

• LEKA  kommune – 570 innbyggere: 
Tilbud i sykestua (har ingen psykiatriboliger)

• BINDAL kommune– 1476 innbyggere: 
Tilbud i ”psykiatri”-bolig eller i sykehjemmet 
avhengig av behov

• NÆRØY kommune – 5129 innbyggere: Tilbud i 
”Fiskarbyen” (rus- og psykiatriboligene) eller i bo -
og behandlingssenteret avhengig av behov

• VIKNA kommune – 4424 innbyggere: 
Tilbud i rus- og psykiatriboligene eller på sykestua 
avhengig av behov



KAD- rus og psykiatri i BYN

Målgruppe:
• Pasienter som har sårbare perioder pga livskriser, rus- og/ 

eller psykiske problemer, hvor de ikke er ”syke nok”- eller 
venter på behandling i spesialisthelsetjenesten 

• Pasienter med forverring av kjent og avklart tilstand/ 
diagnose , ofte med akutt funksjonsnedsettelse hvor 
innleggelse er nødvendig for å avhjelpe situasjonen
Mål:

• Komme tidlig inn, forebygge ytterligere forverring og hindre 
innleggelse i spesialisthelsetjenesten

• Bidra til å hindre brudd i pasientforløpet
• Bidra til stabilisering og vedlikehold av funksjonsnivå

v/ kartlegging, observasjon, omsorg , psykososial støtte
• Pasienten skal sikres videre oppfølging uansett valg av tiltak



KAD- rus og psykiatri i BYN
Opphold: ”Hva er viktig for deg”? Brukermedvirkning

- Tjenesten er tilgjengelig døgnet rundt, gis uten vedtak og er gratis
- Innleggelse av fastlege/ legevakt (via rus- og psyk.tj., psykiater, 

brukerkontor/KE, tverrfaglig team) . Henvisning m/ mål og hensikt
- Nødvendige prøver/ undersøkelser*(somatikk, psykiatri/ rus)
- Faglig forsvarlig* og tilstedevakt 24/7 
- Innkomstsamtale (eget registreringsskjema) Avklare funksjonsnivå 

og behov for tiltak/ oppfølging.
- Registreringsskjema legges inn i kommunenes journalsystemer 

(Profil). Fastlege informeres via PLO-melding + evt. konsultasjon
- Tilsyn etter avtale m/ lege
- Vurdere pasientens behov for oppfølging under og etter oppholdet 

(+ evt. behov for IP/koordinator, selvhjelpsplan)



KAD- rus og psykiatri i BYN

En helhetlig medisinskfaglig og psykososial vurdering i 
kommunen avgjør:
• Behov for observasjon , miljøterapeutisk oppfølging med 

struktur, omsorg, støtte etc.
• Behov for hjelp til å ivareta egenomsorg, mobilisere egne 

ressurser i en vanskelig livssituasjon , opprettholde 
relasjoner til pårørende mv.

Krav til kompetanse:
• 3-årig helse- og sosialfaglig kompetanse – gjerne med  

videreutdanning i rus – og psykisk helsearbeid 
Antall døgn:
• 3 – 8 døgn

KAD- somatikk har 3 døgn. Vi forlenget antall døgn med 
utgangspunkt i denne målgruppens behov for trygghet, ro 
og stabilisering



KAD- rus og psykiatri i BYN
Erfaringer fra bruk av tilbudet i 2016:

Leka Bindal Nærøy Vikna

Antall pasienter 1 3 9 4

Antall døgn totalt
Variasjon 1-14 døgn

6 31 60 32

Diagnoser Depresjon og angst, bipolar lidelse, Asbergers syndrom, emosjonell 
ustabil personlighetsforstyrrelse,  ”lett PU” + depresjon/ angst, «rus-
trang», suicidal-tanker, alkoholavhenighetssyndrom (5), dobbeldiagnose 
frontallappdemens og psykiatri (1)

Alder: 22 – 83 år

Pasienter med alkoholavhenighetssyndrom har vært innlagt i kommunens sykestue/ sykeheim/ 
bo - og behandlingssenter til ”avrusing”* – skadereduserende tiltak, da de har mer medisinsk 
utstyr og kan tilby tettere oppfølging. Dette har vært kjente pasienter (”gjengangere”). 
Pasientene ble skrevet ut til eget hjem, korttidsopphold, kommunal bolig m/ tilsyn fra personell 
og heldøgns botilbud i psykiatribolig. 



KAD- rus og psykiatri i BYN

Erfaringer så langt:
• Tilbudet dekker et behov – lavterskel* 
• Pasientene har uttrykt at de er fornøyd med å ha et 

tilbud i sin kommune (tidlig hjelp – unngå innleggelse, 
nærhet til tilbudet)

• Det er positive erfaringer med den to - delte løsningen 
– psyk.bolig + sykestue/ sykehjem 

• Fortsatt behov for informasjon om ø-hjelpstilbudet i 
BYN  - og  felles forståelse  av  målgruppen hos alle 
legene. Størst utfordring i de to største kommunene 
som har mange vikarer og felles legevakt 

• Bedre informasjon om tilbudet til befolkningen.
• Behov for faste møtepunkter/ samhandlingsarenaer 

med legene –avklare forventninger og målgruppe.



Nytt veiledningsmateriell i 2016

Revidert utgave i 2016
Gjennomført i samarbeid med KS

1. Skulle bidra med faglige 
innspill i planlegging -, 
etablerings- og driftsfasen

2. Et grunnlagsdokument for 
den lovpålagte 
samarbeidsavtalen mellom 
kommune og helseforetak

3. Er våre erfaringer i samsvar 
med nytt 
veiledningsmateriell?



Prioriteres og sidestilles rus og psykiatri på lik linje 
med somatikk? 

• Tidligere Veiledere hadde svært klare anbefalinger og krav
for etablering av KAD- somatikk

• Nytt Veiledningsmateriell skal bistå i etablering …
• ” legger til grunn et meget begrenset omfang av liggedøgn 

som kan overføres fra spes.helsetj. til kommunene” s.6
• Presiserer at kommunene står fritt til hvordan de velger å 

organisere tilbudet  ift innretning, omfang og kvalitet – og 
dermed hvilke pasienter tilbudet skal gjelde for, men bør 
bygge på eksisterende døgntilbud. 

• Åpner for lokale variasjoner avhengig av kompetanse og 
infrastruktur.

• Ingen økonomi , dvs. forslag i Statsbudsjettet om overføring 
av 86,5 mill fra de regionale helseforetakene til 
kommunenes frie inntekter 



KAD- rus og psykiatri i BYN

Våre erfaringer jfr. føringer i ny veileder:
• Viktig og riktig å bygge på eksisterende tilbud, men 

også tilrettelegge for denne brukergruppens særegne 
behov (ro, trygghet, struktur).

• Positive erfaringer med to - delt løsning.
• Pasientene i våre KAD- tilbud har i all hovedsak 

alvorlige og sammensatte lidelser. Mange av 
pasientene er 50+

• Kommunene har tatt inn pasienter som også har vært 
svært krevende. Noen er skrevet ut av sykehus som 
ferdigbehandlet, andre har ikke fått innleggelse i 
spesialisthelsetjenesten. 

• Flere ansatte utfordres i møte med nye brukergrupper.
• Behov for økt felles kunnskap og kompetanse.



NB! Etablering av KAD – rus og psykiatri er ikke en 
erstatning for nødvendige innleggelser i 

spesialisthelsetjenesten
• KAD- rus og psykiatri skal ifølge Veilederen, være i tillegg til, dvs. en 

styrking av det samlede tilbudet innen rus og psykiatri og ikke en 
erstatning for behandling/ oppfølging i spesialisthelsetjenesten:
”Akuttilbudet til pasienter med psykiske helseproblemer/lidelser og 
rusmiddelproblemer i spesialisthelsetjenesten skal fortsatt styrkes og 
videreutvikles, og innføring av plikt tilkommunalt øyeblikkelig hjelp 
døgnopphold kan ikke anses som en tilsvarende oppgaveoverføring fra 
spesialisthelsetjenesten til kommunene når det gjelder psykisk helse og 
rus”. s. 10

• KAD- tilbudet i kommunene må derfor ikke bidra til at pasienter ikke gis et 
tilbud om innleggelse i spesialisthelsetjenesten eller at pasienter skrives ut 
tidligere fra spesialisthelsetjenesten. 

• Spesialisthelsetjenesten kan ikke avgjøre / bestemme om en pasient skal 
skives ut til et KAD- tilbud. En pasient i KAD- tilbudet skal alltid være 
vurdert av lege i kommunen forut for innleggelse. Legen må følge vedtatte 
kriterier for innleggelse og skal alltid drøfte en mulig innleggelse med 
tilstedevakt i det kommunale KAD- tilbudet.



Samhandling må være 
en holdning,

før det kan bli en handling.



”Den som aldri tør trå vill, 

finn aldri nye stier”

Takk for oppmerksomheten

Spørsmål?


