
 

Hospitering i psykisk helse og -rustjenesten i Evje og Hornnes, 

og Bygland kommune 

Målsetting 
Hovedmålsettingen for hospiteringen ved psykisk helse – og rustjenesten i Evje og Hornnes og Bygland kommuner er 

å øke forståelsen for kommunehelsetjenestens samhandling med spesialisthelsetjenesten. Fokus mot utvikling av 

helhetlig pasientforløp mellom spesialisthelsetjenesten og psykisk helse – og rustjenesten i kommunene. 

Hospiteringsprogram 
Dato/ 
dag 

Klokke- 
slett 

Innhold Sted Ansvar Merknad 

Dag 1 
Ons 

09.00 
10.00 

Orientering om tilbudet i psykisk helse og 
rus tjenesten i Evje og Hornnes kommune 

 

LMT Setesdal Ragnhild 
Rosseland 
Avdelingsleder 
Helse 
 

 

 10.15 
11.30 

Orientering om tilbudet i psykisk helse og 
rus tjenesten i Bygland kommune 
 

LMT Setesdal Kjersti Plathe, 
Tjenesteleder  
Helse  
 

 

 11.30 
 
 

Lunsj LMT Setesdal   

 12.00 
 
 
 
 
 
 
 
14.00 

Interkommunal rusmiddelpolitisk 
handlingsplan i Setesdal, 
m/Ungdatatallene i Setesdal,  
Helsesamarbeidet i regionen:  

- Helsenettverket/Helsefelleskapet/RS 
- Fagnettverket/SPR/AU 
- Drop-in møter 

 
Spørsmål/dialog 

LMT Setesdal 
 
 
 
 
 
 
 
LMT Setesdal 

Gro Berit Straum 
Koordinator 
psykisk helse og 
rus, LMT, 
Ragnhild og 
Kjersti  
 
 
Kjersti, Ragnhild 
og Gro Berit 
 
 

 

Dag 2 
Tor 

10.00 
12.00 
 

Dagtilbud m/lunsj 
Lunsj 

Byglandsfjord 
 

Kjersti Plathe 
 

 

 13.00 
15.00 

Dagtilbud 
Avslutning og 
oppsummering/tilbakemelding 

Soltun, Evje 
 

Ragnhild 
Rosseland 

 
 
 
 

* Programmet vil kunne bli tilpasset ut fra dialog med Sørlandet sykehus og antall deltagere i hospiteringen. 



Kontaktpersoner 
Kjersti Plathe, tjenesteleder helse, Bygland kommune  

- Mobil: 952 15 572 

- Epost: kjersti.plathe@bygland.kommune.no   

Ragnhild Rosseland, avd.leder tjeneste psykisk helse og rus, Evje og Hornnes kommune 

- Mobil: 988 61 835 

- Epost: ragnhild.rosseland@e-h.kommune.no 

Gro Berit Straum, Koordinator psykisk helse og rus, LMT Setesdal 

- Mobil: 94823138 

- Epost: gro.berit.straum@e-h.kommune.no 

 

Veibeskrivelse 

Til LMT Setesdal: 
Kjør riksvei 9 nordover fra Kristiansand med retning Evje. Ved ankomst Evje, sving inn til sentrum og parker foran 

Sentrumsbygget. Gå inn skyvedør til høyre for Adlibris bokhandel (midt på bygget), opp en etasje, deretter dør inn til 

høyre merket LMT Setesdal. 

Til dagtilbud, Soltun (Evje og Hornnes kommune): 
Man kjører riksvei 9 nordover fra Kristiansand med retning Evje. Når man ankommer Evje svinger man inn til 

«Sentrum» og følger sentrumsgata. Når man så har Coop Xtra på sin høyre side, tar man første til høyre og følger 

veien ca 200 meter, tar av til venstre forbi Evjeheimen i Taubanegate og kjører Til Soltun innerst i blindgata. 

Til dagtilbud, Byglandsfjord (Bygland kommune): 
Kjør til Byglandsfjord. Ta av mot Storestraumen i rundkjøringa, ta så av til høyre, siste veg før broa og dagtilbudet 

ligger på det gamle stasjonsområdet. Det er bygget som ligger nærmest Byglandsfjorden.  
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