
PROSJEKT «SØMLØS 
BEHANDLING»

- ET UTVIKLINGSPROSJEKT RETTET MOT VOKSNE MED LANGVARIGE OG SAMMENSATTE 

TJENESTEBEHOV. 

- PROSJEKTET ER ET SAMARBEIDSPROSJEKT MELLOM AVDELING PSYKISK HELSE, VEFSN

KOMMUNE OG VOKSENPSYKIATRISK POLIKLINIKK, HSYK MOSJØEN. 



BAKGRUNN

- Mennesker med alvorlige, komorbide og langvarige psykiske lidelser og ruslidelser 

har behov for sammensatte tjenester, både i spesialisthelsetjenesten og i 

kommunehelsetjenesten.

- Denne pasientgruppen har vansker med å nyttiggjøre seg tradisjonell poliklinisk 

helsehjelp.

- Profitterer bedre på utadrettede og ambulante tilbud.

- Behov for mer oppsøkende tjenester.

- Økt fokus på medbestemmelse og subjektiv opplevelse av livskvalitet.



FORTS. BAKGRUNN

• En felles erkjennelse av at behandlingstilbudet ikke har sikret tilstrekkelig kvalitet eller kontinuitet når det gjelder oppfølgingen av denne 

pasientgruppen.

• «Brannslukking» ved kriser, mangelfull kjennskap til pasientens totale livssituasjon, somatisk helsetilstand ofte ukjent, noen ganger unødige 

innleggelser. 

• Dialog mellom avd. psykisk helse og VOP Mosjøen førte til enighet om opprettelse av en lokalt tilpasset modell for å bedre tilbudet til voksne 

med langvarige og sammensatte behov. Februar 2020 søkte Vefsn kommune om tilskuddsmidler for etablering av prosjektet «Sømløs

behandling», og prosjektkoordinator tiltrådte stillingen januar 2021. 

• Inngått en gjensidig forpliktende samarbeidsavtale mellom instansene for å bedre kvaliteten i helsehjelpen, tilby sømløse pasientforløp og 

sikre at pasientene i større grad opplever adekvat helsehjelp der de bor.

• Nasjonal Helse – og sykehusplan, Opptrappingsplan for rusfeltet, Nasjonal faglig retningslinje for behandling og oppfølging av pasienter med 

samtidig ruslidelse og psykisk lidelser, samt Sammen om mestring fremhever betydningen av godt, lokalt samarbeid.



HVA GJØR VI?

- Utarbeidet mandat for prosjektet.

- Faste samarbeidsmøter hver. 14 dag (øker trolig hyppigheten/lengden på møtene fra høsten ved økning i pasientmassen).

- Sikrer spesialistvurderinger.

- Innrullert pasienter i prosjektet. 

- Etablert konkrete samarbeid rundt enkeltpasienter.

- Jobber mer utadrettet/oppsøkende. 

- Praktisk bistand, koordinerer helsetjenester, tilbyr skyss for oppfølging av helsetilstand, ledsager, dialog med boligkontor, fastleger, optiker, tannhelse mm.

- «Direktelinje» mellom spesialisthelsetjenesten og kommunal helsetjeneste.

- Hospitering/informasjon fra FACT Lofoten og FACT Rana. 

- Informasjonsspredning, undervisning om «Sømløs behandling».

- Etablert kursdag for pårørende til mennesker med psykisk lidelse og/eller ruslidelse juni 2022.



VIRKER DET…..?

• De fleste har gitt uttrykk for at de er godt fornøyde med at ulike instanser samarbeider for å yte best mulig 

hjelp. 

• Pasientene setter pris på å bli hørt, og føler seg tatt på alvor.

• Fleksibel tilnærming fremheves både av pasienter og samarbeidsparter.

• Lav terskel for å ta kontakt.

• Pasientutsagn: «Det er som om at jeg er en del av samfunnet igjen».

• Samarbeidsinstanser har gitt tilbakemelding på at de føler seg avlastet i vanskelige/utfordrende saker.

• Faste prosjektmøter med spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten øker faglig fokus i pasientforløp.


