
Tilbud til personer med 
psykiske lidelser

Lier kommune



Lier kommune har en rekke tilbud og tjenester til deg som har en psykisk lidelse. Tilbudet består av 

individuelle samtaler, veiledning til daglige gjøremål, gruppetilbud og botilbud. Mer informasjon om 

hvem som tilbyr hva finner du på baksiden.

Omfanget og kombinasjon av tilbud vurderer vi sammen med deg.

Fase 1: Søknad og kartlegging
Før du kan komme i gang, må du sende en søknad. 

Søknadsskjema finnes på Servicetorget på Råd-

huset og på www.lier.kommune.no. Du kan få 

hjelp til å fylle ut søknaden hvis du trenger det.

Etter at søknadsskjema er fylt ut, vil det bli avtalt 

tidspunkt for en kartleggingssamtale hvor du kan 

komme med dine ønsker og behov. 

Fase 2: Gjennomføring
Etter kartleggingssamtalen fatter vi et enkeltved-

tak hvor det står hvilke tjenester og tilbud du vil 

motta fra kommunen. 

Din deltakelse er viktig. Ansvarsgruppemøter, fam-

iliesamtaler og egne fora med rom for medvirk-

ning og drøfting vil ofte være en del av opplegget. 

Du kan forvente at vi yter tjenestene til avtalt tid 

og gir deg beskjed ved endringer. Vi forventer det 

samme av deg.

SLIK KOMMER DU I GANG



SPØRSMÅL OG SVAR

Er dette noe som passer for meg?

- Tilbudet gjelder deg som har en psykisk lidelse, 

alvorlig psykisk lidelse kombinert med vedvarende 

rusmisbruk, er under utredning eller er i en midler-

tidig krise. Du må være over 18 år og bosatt i Lier 

kommune.

Hvor lang tid tar det fra første henvendelse til jeg 

kan begynne med samtaler eller i grupper?

- Etter at du har sendt søknaden, vil du innen to uker 

få opplysninger om saksgangen og hvem du kan 

kontakte ved spørsmål. 

Hva koster tjenestene?

- Kostnadene til individuell oppfølging dekkes i 

hovedsak av det offentlige. Ved kjøp av mat og del-

takelse på utflukter/gruppeaktiviteter betales en 

egenandel.

Hvor kan jeg henvende meg hvis jeg har flere 

spørsmål eller klager?

- Alle spørsmål om din sak, enkeltvedtak, saksgang 

eller hvordan du kan klage, rettes til kontaktperson i 

Lier kommune.

- Generelle bestemmelser finnes i ”Lov om sosiale 

tjenester” og ”Lov om helsetjenesten i kommu-

nene”.



NYTTIGE TELEFONNUMMER

HVEM TILBYR HVA?

Virksomhet Psykisk helse: Individuelle samtaler, veiledning til daglige gjøremål, koordinering av ulike 
tjenester, individuell plan og ansvarsgruppe. Dagsenter med kafé (ligger på Haskoll). Ulike gruppetilbud 
som kreative aktiviteter, fysiske aktiviteter, matlaging, musikk, angsttrening, kinoturer. Egne kurs for 
barn som har foresatt med en psykisk lidelse. 
tlf  32 22 01 00

Ambulerende team: Tjenester spesielt rettet til personer med alvorlig psykisk lidelse kombinert med 
rusmisbruk. Tjenestene kan bestå av samtaler og bistand til daglige gjøremål. Fritidstilbud avtales indi-
viduelt. Lavterskeltilbud; helsetilbud og sosiale treff over et måltid. 
tlf  32 22 01 00

Bo- og omsorgstilbud: Heggtoppen bofellesskap har fagpersoner dag og kveld. Tilbudet består av in-
dividuelle samtaler, veiledning til daglige gjøremål, koordinering av ulike tjenester, individuell plan og 
ansvarsgruppe. Døgnbemannet botilbud i bo- og omsorgshjem for deg som trenger det. 
tlf  32 22 03 09

Kontaktpersoner/notater:
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Lier kommune (servicetorget)  
tlf  32 22 01 00

NAV Lier, sosialtjenesten
Økonomisk rådgivning og bolighjelp. 
tlf  31 02 80 00

Fastlegen (dagtid)

Legevakta
tlf  32 26 90 00

Familievernkontoret i Drammen  
tlf  32 27 72 60

Mental helse hjelpetelefon (hele døgnet) 
tlf  810 30 030

Kirkens SOS hjelpetelefon (hele døgnet)  
tlf  815 33 300

Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri
tlf  23 29 19 68


