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Kontor for psykisk helse 

Mål for tjenesten 

Bidra til at du på en best mulig måte kan mestre egen hverdag. 

Hvem kan få tjenesten 

Personer som er i krise eller personer med utfordringer med sin psykiske helse.  

Lovgrunnlag: 

• Lov om pasient- og brukerrettigheter 

            Kap 2-1a, 2.ledd: Pasient og bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester 

            fra kommunen 

• Lov om helse- og omsorgstjenester m.m  

            Kap 3. Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester. For å oppfylle dette ansvar  

            skal kommunen ihht § 3-2, punkt 6, bokstav a. Helsetjenester i hjemmet. 

Tjenestens innhold 

• Kartlegging av den enkeltes situasjon og veien videre. 

• Individuelle samtaler  

- hjelp til mestring av angst og depresjoner 

- hjelp til mestring av livets utfordringer, belastninger og sorgbearbeiding. 

•  KID kurs  

- kurs i mestring av depresjon og tungsinn. Oppstart hver vår og høst       

• Aktivitetssenter med ulike gruppetilbud                                                     

( åpningstider fortrinnsvis mandag, onsdag og torsdag 08.30-15.00)                                     

 

Våre forventninger til deg som søker og bruker av tjenesten er at 

• Du gir oss nødvendige opplysninger, ev samtykke til innhenting av opplysninger som er 

relevante/ viktige for tildeling og utførelse av tjenesten, slik at ditt behov for hjelp blir 

ivaretatt 

• Du gjør seg kjent med innholdet i vedtaket 

• Du tar kontakt ved behov for informasjon, råd, veiledning og ev. klage 

• Du kontakter kontor for psykisk helse, dersom du ikke kan møte til avtalt time 

 

Kommunale vilkår 

• Akutte sykdomstilfeller behandles av lege/spesialisthelsetjenesten 

Hva kan pasienten/pårørende/verge forvente av ansatt i Lunner kommune: 

• Vi overholder taushetsplikten  

• Vi viser respekt og vennlighet 
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• Vi bruker ID kort med den ansattes navn, bilde og med vårt kommunevåpen 

• Vi gir deg informasjon, råd og veiledning om kommunens tjenester  

• Du vil få tilbud om individuell plan om du er i behov av langvarig, sammensatte og  

  koordinerte tjenester 

• Vi vil sammen med deg kartlegge ditt helhetlige behov for hjelp  

• Tildelingskontoret behandler søknaden din og fatter vedtak om tjenester du skal motta.  

  Dette sender vi til deg sammen med aktuell tjenestebeskrivelse og et eget    

  formasjonshefte 

 

Tjenesten gis ut fra vedtak og forskrift om kvalitet i pleie-og omsorgstjenestene av 27.06.03. 

Tidspunkt for bistand avtales direkte med ansatt ved Kontor for psykisk helse. 

Revurdering av vedtak/ ditt tjenestetilbud utføres fortløpende av den som utfører 

tjenesten.  

 

Praktiske opplysninger 

Kommunens sentralbord 61 32 40 00 er tilgjengelig alle hverdager mellom kl 08.30- kl 

15.00. Sentralbordet videreformidler melding til Kontor for psykisk helse. 

Tjeneste som omfatter helsehjelp er gratis, mens det er egenbetaling for praktisk hjelp og 

opplæring. 

 

Saksbehandlingstid 

1 - 4 uker fra søknad er mottatt 

Klageadgang 

Du har rett til å klage på vedtaket og på utførelsen av tjenesten. Informasjon om klageadgang 

og klagefrist vil fremgå av vedtaket. 

Ved behov for mer opplysninger / ev. søknadskjema, ta kontakt med: 

Tildelingskontoret for pleie og omsorgstjenester 

Telefon: 61 32 46 50          Telefontid: Man – fredag fra kl. 10.00 – 14.00 

 

Søknadskjema kan også lastes ned fra kommunens hjemmeside, 

www.lunner.kommune.no/ 

Søknadskjema må for å ivareta personvernet sendes som vanlig brev til  

Lunnner kommune ved  

Tildelingskontoret for pleie og omsorgstjenester 

Sandsvegen 1, 2740 Roa 

 

http://www.lunner.kommune.no/

