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Familiesenterets enheter
•
•
•
•
•
•

Skolehelse – og helsesøstertjeneste
Frivillighetsentral
Barnevern
Fysio/ergotjenester
Psykisk helsearbeid og rustjeneste
Psykologtjeneste

Satsningsområder for
regjeringen

«fra NASJONALE MÅL OG PRIORITERTE OMRÅDER FOR
2015» - IS 1/2015

Regjeringen løftet frem tre innsatsområder i
meldingen:
• Psykisk helse i folkehelsearbeidet
• Aktive eldre og helsevennlige valg.
• I tillegg vil forebyggende arbeid for barn og
unge være prioritert i et samfunn med gode
samfunns – og oppvekstsvilkår - Helsestasjonsog skolehelsetjenesten er et sentralt
helsefremmende og primærforebyggende
tilbud til gravide, barn og unge 0-20 år.

Satsningsområder
regjeringen forts
• Fagfeltene rus- og psykisk helse er høyt
prioritert, ønsker økt kapasitet, økte
rammeoverføringer
• Bolig for velferd (2014-2020), sier at alle skal
ha et godt sted å bo med god oppfølging
• Økt fokus på rehabilitering/habilitering,
koordinatorrollen og IP

Rusopptrappingsplanen til 2020
• Vi har hatt flere prosjekter som Oasen,
boveiledning, ettervern, oppsøkende
virksomhet, erfaringsmedarbeidere-disse er
blitt faste tiltak (bortsett fra boveiledning)
• Styrket med 3,5 stilling, fremdeles 3 stillinger
på prosjekt (50% til hj.spl og 50% til TML)
• Ingen boliger med bemanning

Nye krav etter opptrappingen
• Rusopptrappingsplan hadde tre innsatsområder:
1. Tidlig innsats
A. Generell forebygging/folkehelse
B. Finne de sårbare barn/unge, tidlig innsats – OBS
helseutfordringer i skolen/barnehage
C. Økt alkoholkonsum blant eldre
2. Behandling (sammen med speshelse)
A. Manglende koordinering og sammenheng mellom
tjenestene, overføring av behandling til kommunene
B. Mangelfull kartlegging og utredning av behov
C. Svært dårlig helsetilstand blant rusavhengige.
3. Ettervern/oppfølgingstjenester
A. Manglende bolig
B. Fravær av tilrettelagte aktiviteter

Nye krav og forventninger
fra Regjeringen
• Strategi for ungdomshelse 2016-2021
1. Det skal legges til rette for bedre
tilgjengelighet til lavterskel helsetjenester, mer
tverrfaglig samarbeid og gode pasientforløp i
alle deler av helse- og omsorgstjenesten
2. Det skal sikres tilgjengelige og samordnet
digitale tjenester av god kvalitet
3. Forebygge at fattigdom går i arv
4. Få flere til å fullføre videregående opplæring;
(få ned tallet på ung ufør) (Rakkestad over
gj.snitt)

Krav og forventninger forts
Nasjonal strategi for frivillig arbeid på helse- og
Omsorgsfeltet (2015–2020)
▪ Strategien skal legge til rette for frivillig innsats som
bidrar til inkluderende lokalsamfunn der flest mulig i
alle aldre kan leve aktive og meningsfulle liv, og
bidra til å hindre ensomhet og utenforskap gjennom
å legge til rette for aktiviteter og fellesskap med
andre.
▪ Integrering av flyktninger
▪ Handlingsplan «vold i nære relasjoner»
• Implementering i alle seksjoner
• SLT koordinator/radikalisering

Framtidsutfordringer
• Innbyggerne har flere rettigheter, blir mindre
handlingsrom for kommunen
• Stadig nye oppgaver overføres kommunen
• Kreves mer spisskompetanse for å møte
brukerens behov på alle fagområder;
rekruttering er en utfordring
• Raskere ut fra sykehus
• Krav til tverrfaglighet/tverretatlighet
• Krav til ulike boformer, bemanning
• Store krav til nytenkning/innovasjon

