
Flytskjema: Fastlegen har en pasient med utfordringer innen psykisk helse/rus 
 

Fastlegen har en pasient med utfordringer innen
 psykisk helsevern og rus

Er pasienten i behov for hjelp utover fastlegens 
bistand?

Kan pasienten nyttiggjøre seg kommunale 
tjenestetilbud

Fastlegen følger selv opp pasienten utfra 
pasientenes kartlagte behov.

NEI

Henvises i medhold av ordinære 
innleggelsesretningslinjer til Vestre Viken - 

DPS
NEI

JA

JA

Kommunale tjenestetilbud– anbefales etter behov
Innbygger kontakter tjenesten selv

Rask psykisk helsehjelp
Tlf: 67807080

Pasienten kontakter selv 
tjenesten

Rådgivning rus og psykisk helse
Tlf: 67507655

Pasienten kontakter selv 
tjenesten

Mestringstelefonen
Tlf: 905 27 071

Pasienten kontakter selv 
tjenesten

Mestringsplass
Tlf: 905 27 071

Pasienten kontakter selv 
tjenesten

KAD
Kommunale akutte døgnplasser

Psykisk helse og rus
Tlf: 905 27 071

Målgruppe:

Pasienter med lettere psykiske 
vansker, for eksempel lettere 
depresjoner, angstproblemer, 

søvnproblemer

Målgruppe:

Pasienter med psykiske 
helseutfordringer, rusutfordringer 

eller sosiale vansker 

Målgruppe:

Innbyggere med behov for hjelp 
til å mestre psykisk lidelse.

Veiledning videre i tilbudet om 
helsehjelp

 

Målgruppe:

Innbyggere som strever med 
utfordringer eller oppståtte 

kriser og har behov for andre 
rammer enn eget hjem

Målgruppe:

Pasienter med lettere til moderate 
psykiske lidelser eller rusproblemer 
hvor det er behov for observasjon 

og oppfølging

Oppfølgingstjenester psykisk 
helse og rus

Kontakt Tildelingskontoret med 
utfylt egensøknad

Målgruppe:

Innbyggere med langvarige 
og sammensatte psykiske 

helse og/eller 
rusutfordringer

Innlegges av fastlege
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KAD – Kommunale akutte døgnplasser Psykisk helse og rus (Rudsdalen bo- og behandlingssenter) 
Fastleger og legevakt kan legge inn pasienter over 18 år som er i akutte livskriser, som opplever sårbare perioder på grunn av psykiske problemer og/eller 
rusutfordringer eller kjente pasienter som har en «dårlig» periode.  
Pasientene kan ha behov for en kortere innleggelse for å få tilbake kontrollen over eget liv. Det kan være behov for observasjon, miljøterapeutisk behandling 
og oppfølging med omsorg, struktur og støtte. 
 

Rask psykisk helsehjelp (Løkketangen/Rudsveien) 
Tilbud til innbyggere over 18 år som har lettere psykiske vansker som angst/bekymring, depresjon/nedstemthet, alkoholmisbruk, søvnproblemer, stress og 
belastninger, samlivsproblemer, utbrenthet og sorg. 
Tilbudet starter med introduksjonskurset Mental-Vital trening som tar opp temaer som depressiv tenkning, angst, bekymring og stress, og hvordan håndtere 
dette. Det er også mulig å delta på ulike stressmestringskurs, søvnkurs og kurs i styrking av selvfølelse, i tillegg til veiledet selvhjelp på nett. Ved behov 
utover kurstilbudet er det tilbud om individuelle samtaler.  
 

 
Rådgivning rus og psykisk helse (Brambanigården, Rådhustorget 5, 2. etasje, Sandvika) 
Tilbud til innbyggere over 18 år, pårørende og samarbeidspartnere som trenger kartlegging/kortvarig oppfølging eller råd og veiledning knyttet til rus, 
psykisk helse eller sosiale problemer.  
Målet med tilbudet er at brukerne skal mestre situasjonen sin og være mest mulig selvhjulpne. Avdelingen har oversikt over alle relevante tilbud og henviser 
videre/anbefaler aktuelle tilbud når det er aktuelt.  

Oppfølgingstjenester psykisk helse og rus (Brambanigården Sandvika) 
Tilbud til hjemmeboende innbyggere over 18 år som er i en livskrise eller en sterkt belastet livssituasjon, som har behov for langvarige oppfølging og 
pårørende. Oppfølgingstjenesten er en ambulant tjeneste som arbeider etter enkeltvedtak som er utarbeidet på bakgrunn av egensøknad og samtale med 
saksbehandler på Tildelingskontoret.  
 

Mestringsplass (Rudsdalen bo- og behandlingssenter) 
Et tilbud til innbyggere som strever med psykiske utfordringer og/eller hvor det har oppstått kriser som fører til at de for en kort periode har behov for andre 
rammer enn eget hjem. 

Mestringstelefon 905 27 071 (Rudsdalen bo- og behandlingssenter) 
Veiledning og hjelp til å håndtere psykiske lidelser/-utfordringer og veiledning om aktuelle tjenester hvis det er behov for mer enn en telefonsamtale. 
Telefonen betjenes av helsepersonell.  
 
 


