
SERVICEERKLÆRING 
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Lover og retningslinjer: 
• Helse- og Omsorgstjenesteloven 

• Pasient- og brukerrettighetsloven 

• Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og 

koordinator. 

• Verdigrunnlag og Etiske retningslinjer for Vestby kommune. 

 

Hvordan arbeider Psykisk helsetjeneste? 
Psykisk helsetjeneste arbeider både i forhold til enkelte innbyggere i 

Vestby kommune, samt deltar i arbeidet på overordnet nivå. Dette 

arbeid omfatter forebygging av psykiske lidelser, veiledning, 

opplysningsarbeid og annet arbeid for å motvirke stigmatisering og 

diskriminering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt informasjon: 
 

Hjemmeside: www.vestby.kommune.no 

E-post: rehab@vestby.kommune.no 

 

Telefon sentralbordet: 64 98 01 00 

 

Postadresse: Vestby kommune, Postboks 144, 1541 Vestby 

 

Besøksadresse: Kleverveien 6, 1540 Vestby 

 

 

Mål med Psykisk helsetjeneste 

Psykisk helsetjeneste skal bidra til å fremme 

egne ressurser hos mennesker med 

psykiske helseutfordringer og dermed bedre 

evnen til å mestre eget liv. 
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Formålet med tjenesten: 
Tjenesten skal gi tilbud til personer som bor eller oppholder seg i Vestby 

kommune og som opplever funksjonstap som følge av psykiske helse 

utfordringer. Psykisk helsetjeneste arbeider for at brukere og deres 

familier skal mestre hverdagslivet best mulig, ved å fokusere på 

muligheter, forebygging og nettverk. 

 

Hvem kan få tjenesten? 
Etter  §3-1 i Helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunen sørge 

for nødvendige helse- og omsorgstjenester til innbyggere med nedsatt 

funksjonsevne og psykisk sykdom og etter § 7-1 skal kommunen 

sørge for individuell plan. §3-7: Kommunen skal medvirke til å skaffe 

bolig til vanskeligstilte. §3-2: Kommunen skal tilby psykososial 

rehabilitering, praktisk bistand og opplæring. 

 

Tildeling og omfang av psykisk helsetjeneste avgjøres etter en  

individuell vurdering og nedfelles i et enkeltvedtak. Det tas alltid  

utgangspunkt i den konkrete situasjonen og hva brukeren kan klare selv. 

 

Hva inneholder tjenesten? 
• Kartlegging av den aktuelle situasjonen:  

 I samarbeid med brukeren velges det ut områder det er viktig å arbeid   

med. Vi hjelper til med å finne aktiviteter i Vestby kommune som kan 

være aktuelle for brukeren, eller vi kan gi tilbud om å delta i grupper i 

regi av Psykisk helsetjeneste. 

• Individuell oppfølging utenfor, eller i hjemmet. 

• Kurs og gruppetilbud, f.eks mestring av depresjon, turgruppe, kreative 

grupper, sosiale grupper, matgruppe.  

•”Brobygger” til aktiviteter eller grupper uten for psykisk helsetjeneste. 

• Utarbeidelse av kriseplan, for å mestre kriser på en god og konstruktiv 

måte. 

• Samarbeid om individuell plan, ved langvarige og sammensatte 

problemer. 

• Samarbeid med andre enheter og deltagelse i ulike tverrfaglige team. 

Dette kan eksempelvis være i samarbeid med legen, andre 

helsetjenester eller rusteamet.  

• Koordinator i ansvarsgruppe.  

 

 

Hva du kan forvente av oss? 
Du kan forvente at vi: 

• gir tjenesten i henhold til enkeltvedtaket ditt. 

• lar kartleggingssamtalene være grunnlag for oppfølging. 

• stiller med tverfaglig team, som har relevant kompetanse 

innenfor psykisk helsearbeid. 

• er opptatt av respekt og er forpliktet til å overholde 

taushetsplikten. 

• prioriterer samhandling med andre offentlige instanser. 

• ivaretar informasjonsplikten i forhold til eksisterende hjelpetiltak 

og aktiviteter. 

• gir beskjed så raskt som mulig, hvis vi ikke kan gi avtalte 

tjeneste. 

• ivaretar barns spesielle behov i forhold til mors eller fars lidelser. 

 

Hva forventer vi av deg? 
Vi forventer at du: 

• gjør deg kjent med vedtaket du får. 

• følger opp de avtalene som inngås og gir beskjed hvis du blir 

forhindret. 

• ikke røyker eller bruker rusmidler når ansatte er tilstede. 

• holder husdyr på eget rom når ansatte er tilstede, hvis det er 

nødvendig og den ansatte ber om det. 

• betaler nødvendig medisinsk utstyr selv (eksempelvis 

medikamenter). 

 

Pris for tjenesten? 
Tjenesten fra Psykisk helsetjeneste er gratis. 

 

Hvordan få tjenesten? 
Søknadsskjema finnes på kommunens hjemmeside og fås ved 

henvendelse til servicekontoret eller direkte til Psykisk 

helsetjeneste. 

 

Tilbud eller avslag bekreftes skriftlig, i et begrunnet enkeltvedtak. 

Vedtaket kan påklages. 


