
Samarbeidsavtale mellom psykiatri og 
habilitering –

Seksjonsleder Terje Baasland





Bakgrunn for avtalen

• Manglende samarbeid mellom psykiatri og 
habilitering over tid

• En konkret pasient med alvorlig 
utviklingshemming og autisme innlagt på 
akuttpost over lang tid

– ”skulle ikke vært her” 

– ”passer ikke inn her”

– ”vi har ikke kompetanse” 



Samarbeid

• Utarbeidet samarbeidsavtale

• Utarbeidet kompetanseutvklingsplan

• Gjennomførte kompetanseutvikling



Uke Tema
2
11.01.17 

Hva definerer lettere, moderat og alvorlig psykisk utviklingshemming
v/HAVO

3
18.01.17

Hva definerer lettere, moderat og alvorlig psykisk utviklingshemming?

v/HAVO

4
25.01.17

Psykiske lidelser hos personer med utviklingshemming v/HAVO

http://kurs.helsekompetanse.no/psykiske-lidelser

5
01.02.17

Psykiske lidelser hos personer med utviklingshemming v/HAVO

http://kurs.helsekompetanse.no/psykiske-lidelser

Undervisning i tema knyttet til pasienter med 

utviklingshemming og psykisk lidelse

Vår 2017 

Onsdager kl. 14.00 – 15.00

Sted: Møterom Cafe 3B

http://kurs.helsekompetanse.no/psykiske-lidelser
http://kurs.helsekompetanse.no/psykiske-lidelser


6
08.02.17

Utviklingsproblematikk: Hva kjennetegner 

Autismespekterlidelser v/HAVO

7
15.02.17

Utviklingsproblematikk: Hva kjennetegner 

Autismespekterlidelser v/HAVO

9
01.03.17

Kunnskap om kognitiv funksjon og kognitiv svikt v/HAVO

- Konsekvenser av redusert kognitiv funksjon

10
08.03.17

KURSDAG

Personer med utviklingshemming

Atferdsproblematikk – forståelse og forebygging  v/HAVO

- Seksualisert atferd

- Aggressiv atferd

- Vold

Symptomforståelse v/PUA – v/Trine Lise Bakken

- Tvang 

- Angst  

- Depresjon 

- Mani og hypomani

- Utviklingshemming og psykosesymptomer



11
15.03.17

Systemforståelse pt. ikke avklart foreleser(e)

- Kommunal tjeneste og organisering

- Samarbeid med kommunale tjenester

- Samarbeid med Seksjon for voksenhabilitering (HAVO)

- Ulike lovverk som regulerer helsehjelpen

- Samarbeidsavtaler mellom STHF/KPR og kommunene

12
22.03.17

Systemforståelse pt. ikke avklart foreleser(e

- Kommunal tjeneste og organisering

- Samarbeid med kommunale tjenester

- Samarbeid med Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO)

- Ulike lovverk som regulerer helsehjelpen

- Samarbeidsavtaler mellom STHF/KPR og kommunene

13
30.03.17

KURSDAG

Sted: Konferansesenteret, Vrangfoss

«I møtet med den psykisk syke personen med 

utviklingshemming»

v/SUA, Monica Stolen Dønnum

Kunnskap om metoder og tilnærming: 

- Kommunikasjon og språkforståelse 

- Miljøterapi og miljøarbeid

- Medikamentell behandling 





Erfaringer

• Ingen/få pasienter der avtalen systematisk har blitt 
brukt

• Aksept for pasientgruppen

• Samarbeid
– Inneliggende

– Ambulante

• Forutsigbarhet
– Innleggelse er mulig

– Klare samarbeidslinjer

• Trygghet
– Hvis det rakner – kort vei



Prosess
Prosess
Prosess


