
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  
Psykisk helsetjeneste omfatter ikke tjenester 

som: 

- transporttjeneste eller kjøring av pasienter i 

ansattes privatbiler. 

- følgetjeneste til sykehus, lege, 

spesialisthelsetjeneste o.l. utenfor kommunen. 

- hjelp til legemiddeladministrasjon. 

- øyeblikkelig hjelp eller tjenester utenfor 

åpningstiden. 

Hva forventer vi av deg? 

-at du bidrar til at relevante opplysninger om 

dine helseproblem kommer fram, og at du 

deltar aktivt i eget endringsarbeid. 

-at du følger opp de avtaler som inngås og gir 

beskjed hvis du ikke kan møte. 

-at du ikke røyker eller bruker rusmidler i møte 

med kommunens tjenesteytere. 

-at du holder kjæledyr på eget rom ved 

hjemmebesøk, hvis tjenesteyter ber om det. 

-at tjenesteytere blir møtt med respekt. 

 

KONTAKTINFORMASJON 

 

         

    

          

      

 

 

PSYKISK HELSETJENESTE 

 

Målsetting: 

Psykisk helsearbeid for voksne 

 i kommunene                                                                               

skal bidra til å                                                                          

fremme selvstendighet,                                               

tilhørighet og styrke pasientenes 

evne til å mestre eget liv.                                                                                  

                                                           

 

Tjenestens kontakttelefon: 

958 48 911 / 976 72 492 

 

Besøksadresse: 

Sjukeheimsvegen 6 

6657 Rindal 

Åpningstid: Hverdager 

mellom 08.00 – 15.30  

Tjenesten har kontorer i 

sokkelen ved Rindal helsetun, 

med samme inngang og 

venterom som legekontoret. 

  Mer informasjon finnes på 

kommunens  hjemmeside:    

www.rindal.kommune.no 

 

 

 

RINDAL KOMMUNE

 

 

http://www.rindal.kommune.no/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

  
Målgruppe                                                                                

Psykisk helsetjeneste er et tilbud til 

hjemmeboende personer med psykiske 

vansker/lidelser, krisereaksjoner og/eller der 

andre psykososiale forhold virker inn på evnen 

til å mestre hverdagen. Tilbudet er primært for 

personer over 16 år. Forespørsel om psykisk 

helsehjelp til personer under 16 år rettes til 

helsestasjonen/skolehelsetjenesten. 

Unntaksvis kan psykisk helsetjeneste ta inn 

pasienter under 16 år (i ungdomsskolealder) 

etter skriftlig henvisning og faglig begrunnelse 

fra helsestasjon/skolehelsetjenesten.  

 Kriteriene for å få tjenesten er at du                                                      

- er bosatt eller har midlertidig opphold                                                                  

i Rindal kommune                                                                        

- tilhører målgruppen                                                                        

- er villig til å ta imot hjelp.                                                                                                                     

Tjenesten kan tilby: 

 Inntakssamtale, kartlegging og vurdering av 
hjelpebehov 

 Avklaring av pasientens egne mål og utvelgelse 
av hva pasienten ønsker å arbeide med  

 Individuelle støttesamtaler 

 Motivasjonsarbeid og hjelp til å knytte 
kontakter til aktiviteter og organisasjoner i 
kommunen 

 Utlån av lysterapilampe  

 Veiledning, informasjon og hjelp til 
sykdomsforståelse og mestring 

 Koordinatorfunksjon for ansvarsgrupper og  
individuell plan 

 Nettverksmøter/åpne samtaler etter 
pasientens ønske 

 Tverrfaglig samarbeid og koordinering av 
tjenester 

Hva kan du forvente av tjenesten? 
- at mottatte henvisninger vurderes 
fortløpende av tjenestens inntaksteam. 
Inntaksteamet består av representant fra 
forvaltningskontoret og de ansatte i psykisk 
helsetjeneste. Det er inntak -og fordelingsmøte 
1 gang pr. uke (torsdager). 

- at helsehjelpen er individuelt tilpasset og tar 
utgangspunkt i pasientens mål, muligheter og 
mestring. 

- at tjenesten ivaretar brukermedvirkning og 
legger vekt på pasientens ressurser og 
motivasjon for endring og aktiv deltakelse. 

- at det innhentes samtykke for samarbeid og 
utveksling av relevant informasjon med andre 

instanser, som fastlege, NAV, hjemmetjenester, 
spesialisthelsetjenesten m.fl. 

- at det gis beskjed hvis avtaler må avlyses eller 
utsettes. 

- at vi har rutiner for kartlegging av barn som 
pårørende og bidrar til oppfølging av barn/ 
unge som har foreldre/foresatte med psykisk 
sykdom og/eller rusmiddelavhengighet. 

                                                                                         
Hvordan få tjenesten? 
Du kan selv kan ta direkte kontakt, eller du kan 
bli henvist av fastlege eller 
spesialisthelsetjenesten. Du får tildelt en 
primærkontakt som kontakter deg pr. telefon 
og tilbyr time til inntakssamtale. Som 
hovedregel skal alle tilbys en inntakssamtale 
innen 3 uker etter at henvisningen er 
behandlet i inntak -og fordelingsmøtet. Dersom 
det ikke lar seg gjøre å tilby inntakssamtale 
innen 3 uker, skal pasient og henviser varsles. 
Forvaltningskontoret fatter enkeltvedtak på 
tjenesteforløp med faste avtaler/oppfølging 
som varer lenger enn 2 uker.  

Andre opplysninger 
Tjenesten er gratis og frivillig. Personalet har 
taushetsplikt og dokumentasjonsplikt. Alle 
pasienter blir registrert i IPLOS-registeret. 

 


