
 
 

  
 

Svar på spørsmål om oppfølging av psykiatrisk akuttilbud 
 
Svar på spørsmål om oppfølging av vedtak om psykiatrisk akuttilbud fra 
representantene Janne Grøttumsbråten (SV) og Tonje Lavik (FrP) 
 
1. Politisk behandling 
 
1.1. Sak om legevaktstjenester. Behandlet i utvalg for velferd 20.10.2019(sak 
1/19) og i Kommunestyret 12.11.2019 (sak 30/19). 
Et akuttpsykiatrisk helsetilbud til innbyggere i Asker ble vedtatt i forbindelse med 
behandling om sak om legevaktstjenester i 2019. 
 
Forslag til vedtak  
1. Rådmannens redegjørelse om legevakttjenester tas til orientering.  
2. Asker kommune gir sin tilslutning til «Avtale om vertskommunesamarbeid mellom 
Asker kommune og Bærum kommune - Felles kommunal legevakt» slik avtalen 
foreligger som utkast datert 29.08.2019  
3. Rådmannen får fullmakt til å signere avtalen.  
4. Tjenestetilbudet til personer i akutt psykisk krise og som er i behov av øyeblikkelig 
hjelp på kveld og helg skal styrkes gjennom et akutt-psykiatrisk helsetilbud. Et 
samarbeid med legevaktordningen skal vurderes. Rådmannen bes vurdere å inngå 
et samarbeid med Bærum kommune. Rådmannen bes se til en riktig skalering og 
form på akutt-psykiatrisk tilbud for å ivareta innbyggerne i nye Asker. Rådmannen 
vurderer å inngå et samarbeid med DPS’ ene i nye Asker og Bærum kommuner bør 
være en del av det akutt-psykiatriske helsetilbudet, målet er å oppnå riktig 
kompetanse og helhetlig oppfølging for bruker og pårørende. 
 
Janne Grøttumsbråten (SV) fremmet følgende forslag til nye punkter, på vegne av 
SV og Rødt: 
 
5. Kommunestyret ber rådmannen kommer tilbake med forslag til felles organisering 
av legevakttjenester i Asker innen 2021. 
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6. Asker kommune forutsetter at vedtak om psykiatrisk legevaktfunksjon/styrking av 
tjenestetilbudet til personer i akutt psykisk krise og som er i behov for øyeblikkelig 
hjelp på kveld og helg, inkorporeres i avtalen når riktig skalering og form er avklart i 
samarbeid med Bærum kommune.  
 
Innstillingen i 4 punkter ble enstemmig vedtatt. Grøttumsbråtens forslag til nytt punkt 
5 fikk 8 stemmer (SV, FrP, Rødt), og falt. Grøttumsbråtens forslag til nytt punkt 6 fikk 
4 stemmer (SV og Rødt), og falt. 
 
 
1.2 Sak om akuttpsykiatrisk helsetilbud. Behandlet av Utvalg for velferd 
04.11.2020 (sak 26/20) 
Vedtaket om etablering av et akuttpsykiatrisk helsetilbud ble fulgt opp med en sak i 
utvalg for velferd hvor kommunedirektøren anbefaler at oppfølging av personer i 
akutt psykisk krise ivaretas av forsterket oppfølgingstjeneste i virksomhet psykisk 
helse og rus i samarbeid med legevakt og spesialisthelsetjeneste. 
 
Kommunedirektørens forslag til vedtak:  
1. Hovedutvalg for velferd tar sak om videreføring og forsterking av tilbudet til 
personer i akutt psykisk krise med foreslåtte endringer til orientering.  
Forslag fra Janne Grøttumsbråten (SV) om å sende saken i retur. Forslaget fra 
Janne Grøttumsbråten falt med 1 stemme, Janne Grøttumsbråten (SV) 
 Forslag fremmet av Cecilie Lindgren (H) på vegne av H, KRF og PP til nytt 
vedtakspunkt 2: Hovedutvalg for Velferd ber kommunedirektøren fremme en sak for 
oppfølging av vedtak. Saken bør inneholde en status og evaluering av erfaringer fra 
ny ordning og samarbeid med Bærum kommune. Utvalget er opptatt av at tilbudet 
gjelder i hele Asker. Saken fremmes i 4 kvartal 2021. Innstillingen og Cecilie 
Lindgren (H) sitt forslag til vedtakspunkt 2 ble enstemmig vedtatt. 
 
Enstemmig vedtak 
1. Hovedutvalg for velferd tar sak om videreføring og forsterking av tilbudet til 
personer i akutt psykisk krise med foreslåtte endringer til orientering.  
2. Hovedutvalg for Velferd ber kommunedirektøren fremme en sak for oppfølging av 
vedtak. Saken bør inneholde en status og evaluering av erfaringer fra ny ordning og 
samarbeid med Bærum kommune. Utvalget er opptatt av at tilbudet gjelder i hele 
Asker. Saken fremmes i 4 kvartal 2021. 
 
1.3 Behandling i utvalg Velferd 30. november 2021. 
Sak om status og evaluering ordning legges frem for utvalg Velferd 30. november 
2021. 
 
 
2.  Behandling av HP og 1. tertialrapport 
 
2.1 Behandlingen av HP 2021-2024  
I forbindelse med behandling av HP 2021-2024 fremmet SV blant annet følgende 
budsjettforslag for 2021: 
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Forsterket ambulant team psykisk helse og rus kveld og helg/akuttpsykiatrisk 
helsetilbud, 4 mill kroner til økt bemanning og fagkompetanse. I kommunestyret fikk 
budsjettforslaget 3 stemmer fra SV, og falt. 
 
SV fremmet også følgende verbalforslag (verbalforslag 53): 
Forsterket ambulant team/akutt psykiatrisk helsetilbud. Det er fattet to vedtak om 
styrking av det psykiske helsetilbudet i Asker kommune. Et vedtak om et forsterket 
ambulant team på kveld/helg, og et vedtak om et akutt psykiatrisk helsetilbud som en 
oppfølging av vedtaket i gamle Asker om en ambulant psykiatrisk legevaktfunksjon. I 
stedet for å følge opp vedtakene gjennom to ulike tilbud, har administrasjonen slått 
sammen forsterket ambulant team på kveld/helg og akutt psykiatrisk helsetilbud. 
Dette er to svært ulike tilbud, hvor det ene skal gi et tilbud til brukere med store og 
sammensatte behov over tid på kveld/helg mens det andre skal være et akuttilbud 
for mennesker i akutte kriser. Når tilbudet i tillegg er opprettet med kun fem 
omdisponerte stillingshjemler, hvorav kun to sykepleiere og ingen 
psykolog/psykiater, vil det ikke kunne ivareta intensjonen i de to vedtakene. 
Kommunestyret ber derfor kommunedirektøren innarbeide 4 millioner i økte 
driftsmidler for å styrke bemanning og kompetanse. Inndekning skjer gjennom økt 
finansiering fra disposisjonsfond og innarbeides i 1. tertialrapport 2021.  
 
Ved voteringen i kommunestyret 15.12.2001 fikk SVs budsjettforslag 3 stemmer 
(SV), og falt. Verbalforslag 53 fikk 4 stemmer (SV, R), og falt. 
 
2.2 Utvalg for velferds behandling av 1. tertialrapport 2021 i møte 01.06.2021  
Følgende to forslag ble fremmet: 
Forslag fremmet av Cecilie Lindgren, H på vegne av H, V, PP, KrF og A: 
Hovedutvalg for Velferd anmoder med dette Formannskapet, til sak 1. tertial 2021, 
om å øke bevilgningene til forsterket psykiatrisk helseteam og akutt psykiatrisk 
helsetilbud med 1.6 millioner. Bevilgningen salderes mot disposisjonsfond. Den økte 
bevilgningen er nødvendig for å følge opp enstemmig vedtak i kommunestyret fra 
2019 om å etablere tilbudet på kveld og helg.  
 
Forslag fremmet av Janne Grøttumsbråten (SV), på vegne av SV, FrP, MDG: Det 
innarbeides 4 millioner kroner i økte driftsmidler til akuttpsykiatrisk 
helsetilbud/forsterket oppfølgingstjeneste, justert for halvårseffekt i 1. tertialrapport. 
Inndekning skjer gjennom disposisjonsfond. 
 
Forslaget fremmet av Grøttumsbråten fikk 3 stemmer, og falt (FrP, MDG, SV). 
Forslaget fremmet av Lindgren ble enstemmig vedtatt. 
 
2.3 Formannskapets behandling av 1. tertialrapport 2021 i møte 08.06.2021  
Følgende to forslag ble fremmet: 
Forslag fremmet av Cecilie Lindgren (H) på vegne av H, V, Sp, KrF, SV, A:  
Det innarbeides kr. 1,6 millioner kroner i økte driftsmidler til akuttpsykiatrisk 
helsetilbud/forsterket oppfølgingstjeneste i 1. tertialrapport. Dette utgjør halvårseffekt 
av kr. 3,2 mill. Inndekning skjer gjennom disposisjonsfond. Den økte bevilgningen er 
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nødvendig for å følge opp enstemmig vedtak i kommunestyret fra 2019 om å 
etablere tilbudet på kveld og helg. 
Forslag fremmet av Martin Berthelsen, SV på vegne av FrP, SV:  
Det innarbeides 4 millioner kroner i økte driftsmidler til akuttpsykiatrisk 
helsetilbud/forsterket oppfølgingstjeneste på helårsbasis. Inndekning for 2021 på 
anslagsvis 2 millioner skjer om nødvendig gjennom disposisjonsfond. 
 
Forslaget fremmet av Berthelsen fikk 3 stemmer, og falt (SV, MDG, FrP). 
Forslaget fremmet av Lindgren ble enstemmig vedtatt. 
 
2.4 Kommunestyrets behandling av 1. tertialrapport 2021 i møte 15.6.2021 
Det ble fremmet følgende forslag: 
 
Forslag fra Janne Grøttumsbråten (SV) på vegne av SV, R, MDG, FrP:  
Det innarbeides 4 millioner kroner i økte driftsmidler til akuttpsykiatrisk 
helsetilbud/forsterket oppfølgingstjeneste på helårsbasis. Inndekning for 2021 på 
anslagsvis 2 millioner skjer om nødvendig gjennom disposisjonsfond.  
 
Forslaget fremmet av Grøttumsbråten fikk 14 stemmer, og falt (SV, R, MDG, FrP). 
 
Innstillingen fra formannskapet ble enstemmig vedtatt: 
Det innarbeides kr. 1,6 millioner kroner i økte driftsmidler til akuttpsykiatrisk 
helsetilbud/forsterket oppfølgingstjeneste i 1. tertialrapport. Dette utgjør halvårseffekt 
av kr. 3,2 mill. Inndekning skjer gjennom disposisjonsfond. Den økte bevilgningen er 
nødvendig for å følge opp enstemmig vedtak i kommunestyret fra 2019 om å 
etablere tilbudet på kveld og helg. 
 
3. Dagens status 
Kommunens tilbud om akutt psykisk helsehjelp for Askers innbyggere består i dag av 
følgende tjenester: 
- Fastlege 
- Legevakt 
- Døgnåpen veiledningstelefon 
- Lavterskel døgnenhet 
- Oppfølgingstjenester psykisk helse og rus 
- Forsterket oppfølgingstjeneste 
- Kommunal akutt døgnplass (KAD) 
 
3.1 Forsterket oppfølgingstjeneste 
Både spesialisthelsetjenesten og kommunen har ansvar for å hjelpe innbyggere i 
akutt psykisk krise. De ulike tilstander og problemstillinger det enkelte 
forvaltningsnivå har ansvar for følger lov og forskrift. Det er spesialisthelsetjenestens 
ansvar å utrede, stille diagnose og behandle. Forsterket oppfølgingstjeneste har 
gode ressurser til stabilisering og oppfølging. Forsterket oppfølgingstjeneste yter 
akutt psykisk helsehjelp etter å ha vurdert hastegrad og responstid i samarbeid med 
henvisende legevakt og/eller andre definerte henvisere med vurderingskompetanse. 
Det er en forutsetning at legevakt, fastlege og eventuelt spesialisthelsetjeneste har 
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gjort tilstrekkelig utredning av innbyggers tilstand, herunder volds- og suicidrisiko, da 
dette ikke er teamets mandat.  
 
Asker kommune har informasjon om akutt helsehjelp på kommunens hjemmesider. 
Legevakten er «førsteinstans» når det gjelder akutt helsehjelp utenom dagtid for alle 
innbyggere. De vil kunne forta medisinsk behandling, faglige vurderinger og ved 
behov kontakte eller henvise videre til øyeblikkelighjelp-tilbudene i 
spesialisthelsetjenesten eller kommunes forsterkede oppfølgingstjeneste. 
Kommunens døgnåpne veiledningstelefon skal også kunne gi veiledning til 
innbyggere om hvor de skal henvende seg ved akutt psykisk krise, og eventuelt bistå 
dem i dette. 
 
Forsterket oppfølgingstjeneste har samarbeidet Bråset legevakt rundt innbyggere 
som har hatt behov for akutt hjelp. Tilsvarende samarbeid er planlagt med Asker og 
Bærum legevakt med oppstart innen utgangen av oktober 2021. Tilbudet og teamet 
har i oppstartsfasen primært fokusert på å sikre tilgjengelighet for akuttoppdrag fra 
legevaktene, i tillegg til kjente brukere som trenger akutthjelp ved oppståtte kriser på 
kveld og helg. Tilbudet er ikke vedtaksbasert. En av hovedhensiktene er å forebygge 
innleggelse i spesialisthelsetjenesten når dette ikke er ønskelig eller nødvendig ut fra 
helhetlig medisinsk og psykososial vurdering. 
 
3.2 Etablering av tjenesten og rekruttering av ansatte 
Etter vedtaket  høsten 2019 om styrking av det akuttpsykiatrisk helsetilbudet ble det 
nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i oppgave å kartlegge hvilket tilbud som allerede 
var tilgjengelig i de tre sammenslåtte kommunene. Representanter fra Bråset og 
Asker og Bærum legevakter, kommuneoverlege, fastlege, DPS, psykisk helse- og 
rus ved oppfølgingstjenestene, Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk 
helse(LPP)og brukerrepresentant fra Mental Helse var involvert i arbeidet. 
Kartleggingsarbeidet ble gjennomført i 2020, samtidig som kommunen var rammet 
av koronapandemien.  
 
Arbeidsgruppen leverte sine anbefalinger som lå til grunn for Kommunedirektørens 
forslag som ble behandlet i utvalg for velferd i november 2020. Kartleggingen viste at 
tjenestene til personer med akutte psykisk helse- og rusutfordringer i stor grad var 
dekkende, og et godt grunnlag å bygge videre på. Den akuttmedisinske kjeden ble 
anbefalt styrket ytterligere ved å ved å øke kompetansen innenfor psykisk helse og 
rus, lage felles rutiner for å sikre samhandling og gode pasientforløp, samt øke 
tilgjengelighet på kveld og i helg.  

Arbeidet med å rekruttere ansatte til den nye forsterkede oppfølgingstjenesten startet 
umiddelbart. Forsterket oppfølgingstjeneste, med oppfølging kveld og helg, ble 
etablert i virksomhet Psykisk helse og rustjenester, med oppstart 1. februar 2021. 
Tjenesten hadde i en etableringsfase 6 årsverk i turnus, og fagkoordinator i 
dagstilling. Det ble planlagt for en gradvis opptrapping av teamet. Rekruttering til 
teamet skulle skje ved at virksomheten forskjøv ressurser fra de to ordinære 
oppfølgingstjenester til den forsterkede oppfølgingstjenesten.  
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Brukere med alvorlige og sammensatte psykisk helse og - eller rusutfordringer, med 
behov for oppfølging også på kveld og helg, ble også overført til denne tjenesten, i 
takt med personalforskyvningen.  Denne prosessen måtte skje gradvis, for at 
kommunen skal kunne drifte helheten av virksomhetens tjenester. Et fullt operativt 
team var beregnet til ca. 11 årsverk. 
 
Forsterket oppfølgingstjeneste fikk en ekstra bevilling i juni 2021 for å styrke teamet 
med flere ansatte. Bevilgingen er 3,2 mill. per år fra 2022, og halvårseffekt i år med 
1,6 mill.  
 
Det har vært jobbet effektivt med rekruttering og nye ansatte er allerede på plass. De 
ansatte har helse- og sosialfaglig utdanning og relevante videreutdanninger innenfor 
psykisk helse og rus. 
 
Forsterket oppfølgingstjeneste har i dag 10 personer i turnus, i tillegg til 
fagkoordinator. Teamet er tilgjengelig med minimum to personer på kvelder og i 
helger i perioden kl. 08.00-22.00 
Virksomheten har også en døgnåpen veiledningstelefon der innbyggere kan få hjelp 
til å komme i kontakt med ordinære tjenester. 
 
Forsterket oppfølgingstjeneste opplever i dag å kunne håndtere de akutte sakene 
som kommer til tjenesten, med dagens bemanningen. 
Det gjenstår et arbeid med å dimensjonere hvor mange faste oppdrag forsterket 
oppfølgingstjeneste skal ha, og samtidig kunne håndtere akutte oppdrag. Dette vil 
hyppig evalueres i tiden fremover, ettersom andelen akutte oppdrag øker. 
 
En grundig redegjørelse vil bli gitt i behandling av sak i utvalgsmøte for velferd 
30.11.2021 
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