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Hva kan NAPHA bidra med i 

søknadsprosessen 

- og litt til   

Trond Hatling 

Faglig rådgiver 
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Innhold 

• Kort om NAPHA  

• Satsinger vi særlig er involvert i 

• Hva vi kan bidra med 

– Utlysninger, Fagstoff, Kontakter, Nettverk, 

Ressurspersoner/-miljøer 

• Fra prosjekt til drift 

• Spørsmål – tas underveis 
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Kort om NAPHA 
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Finansiering og hovedmål 

• Er på statsbudsjettet – tilskuddsbrev fra Helsedirektoratet – ca 
26 mill årlig 

• Tilskuddsbrevet: Hovedmål  
– NAPHA skal bidra til å styrke kompetansen og kvaliteten i det 

psykiske helsearbeidet i kommunene  
• slik at mennesker med psykiske og sosialt relaterte lidelser og 

problemer skal få hjelp og behandling fra kunnskapsbaserte og 
samhandlende tjenester der de bor. 

• Nasjonal oppgave – ett senter dekker hele landet 
– RKBU, KoRUS og RVTS er regionale 
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Målgruppe 

• Tjenesteledere 

• Fagarbeidere 

• I kommunenes psykisk helse (og rus) tjeneste i 
kommunen rettet mot voksne 

 

• Personell som arbeider med folkehelse, 
helsefremmende og forebyggende tiltak i 
kommunene 
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Prioriterte oppgaver 

• Innsamling, systematisering og formidling av 

dokumentasjon om psykisk helsearbeid.  

• Samarbeid med relevante fag- og 

kompetansemiljøer, og vurdere behov for 

kompetansehevende tiltak i kommunene.  

• Senteret skal vektlegge sammenhengen mellom 

psykisk helsefeltet og rusfeltet. 
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Lokalt utviklingsarbeid 

og samhandling 

Fem regionale team 
 

Samarbeid med kompetansemiljø og 
fylkesmenn 

 

Veiledning i bruk av BrukerPlan og fortolkning 
av data 

 

Recovery, brukerinvolvering i 
tjenesteutvikling 

 

Utbredelse av nasjonale satsinger 
(psykologer i kommunene, ACT/FACT-team 
mv) 
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Helsepolitiske satsinger vi er særlig involvert i  

• Det er her vi kan bistå mest i søknadsprosesser 

• Andre sentrale tema for fagutvikling 

– Recovery 

– Brukermedvirkning 

– Brukerplan 

– Mv  
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Men altså satsingene … 

• Psykologer i kommunene 

• Rask psykisk helsehjelp 

• Arbeid og psykisk helse 

• Oppsøkende behandlingsteam ACT/FACT 

• Housing First 

• KS Læringsnettverk 

• Psykisk helse i folkehelsearbeidet 

• Feedbackinformerte tjenester (FIT/KOR) 
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Hva kan vi bidra med? 

- napha.no 
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Utlysninger 
• Nær dialog med Hdir (RPH som eksempel)  

– Vi legger ut lenke til (de fleste – glipper noen ggr) 
utlysninger når de kunngjøres 

• Ofte årlig – og tilnærmet samme tid 

– Presenterer kort tilskuddsreglene 
• Noe endringer fra år til år 

• Fylkesmannen (ACT/FACT mv) 

• Andre er mer kompliserte (Housing First, IPS mv) 
– Flere aktører 

• Vi kjenner (som regel) kildene og prosessene – ta 
kontakt med vår prosjektleder/kontaktpersoner 
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Fagstoff  
- Temaside/fagartikler/praksiseksempler/temahefter mv 

• For å underbygge søknaden 

• For å gi mer kunnskapsbaserte interne prosesser 

forut for søknad 

– Hva er det faglige innholdet? 

– Hva er norske erfaringer? 

– Psykologer i kommunene – mye om det 
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Fagstoff 

• Temasider - eksempler 

– https://www.napha.no/content/13921/ACT--og-FACT-

team 

– https://www.napha.no/content/13930/Psykologer-i-

kommunene 

– https://www.napha.no/search/?pageNumber=0&q=hel

sefremming 

 

 

https://www.napha.no/content/13921/ACT--og-FACT-team
https://www.napha.no/content/13921/ACT--og-FACT-team
https://www.napha.no/content/13921/ACT--og-FACT-team
https://www.napha.no/content/13921/ACT--og-FACT-team
https://www.napha.no/content/13921/ACT--og-FACT-team
https://www.napha.no/content/13921/ACT--og-FACT-team
https://www.napha.no/content/13921/ACT--og-FACT-team
https://www.napha.no/content/13930/Psykologer-i-kommunene
https://www.napha.no/content/13930/Psykologer-i-kommunene
https://www.napha.no/content/13930/Psykologer-i-kommunene
https://www.napha.no/content/13930/Psykologer-i-kommunene
https://www.napha.no/content/13930/Psykologer-i-kommunene
https://www.napha.no/content/13930/Psykologer-i-kommunene
https://www.napha.no/search/?pageNumber=0&q=helsefremming
https://www.napha.no/search/?pageNumber=0&q=helsefremming
https://www.napha.no/search/?pageNumber=0&q=helsefremming


15 

Fagstoff – ACT/FACT som eksempel 

• Publikasjoner 
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Temahefter 
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Lære av andre miljøer som har gått i gang med 

samme tiltak – napha.no 
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Lære av andre – inkl ressursmiljøer … 



19 

Finnes det nettverk (forstått stort) av 

prosjekter/miljøer innen «mitt» prosjekt? 

• Noen ganger står de beskrevet på vår nettside 

• Hvis ikke 

– Sjekk med prosjektleder/kontaktperson hos oss 

• Eksempler på nasjonale/regionale «nettverk» 

– Psykologer i kommunene, ACT/FACT, RPH, FIT/KOR,  
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Hvem vet mer om dette? 

• https://www.napha.no/content/22693/30-millioner-til-
folkehelse-i-nord 

• Vi del av en større kompetansesenterfamilie 

– KoRUS, RVTS, RKBU 

– Styrket samarbeidet seinere år 
• Og kan dermed sluse henvendelser over til andre mer 

relevante kompetansemiljøer   

• Og kontakt enten faglige rådgivere hos oss eller 
bruk kontakt@napha.no 
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Fra prosjekt til drift – «kilde til frustrasjon» 

• Bygger på: 

– Involvert i en rekke statlige satsinger 

• Med og uten tilskudd 

– Bredde av kommunale erfaringer formidlet i div 

nettverk mv 

• Kanskje litt spissformulert 

– Og Lunch har mye bra rundt dette 
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Endre tjenester eller innføre noe nytt (på utsiden 

– dvs som regel prosjekt)? 

• Endre tjenester: 

– Ulempe: 

• Betydelig endringsmotstand i eksisterende org.  

• Tar som regel lang tid – beslutning og gjennomføring 

– Fordel 

• Sikrer framtidig forankring – at endringen er levedyktig på sikt 
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Endre tjenester eller innføre noe nytt? 

• Innføre noe nytt på ”utsiden” – gjerne vha prosjektmidler (RPH) 
– Fordel 

• Delegeres – og gjennomføres - raskt 

• Organisasjonen for øvrig kan (grovt sett) fortsette som før 

• Organisasjonen kan lære – uten for store kostnader 

– Ulempe 
• Svak forankring – stor fare for at det dør ut – særlig når det er basert på 

eksterne midler – som tørker ut - (BOHICA) 

• Mao - I de aller fleste tilfeller betydelig forskjell 
– Og derfor så stor prosjektbegeistring - initielt 
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De subtile prosesser – er der – lik det eller ikke   

• Bygge tillit oppover i den administrative strukturen 
– Å gå direkte til politikere er fy fy 

– Det å gå rundt nivået over er fy fy 

– Gjelder forslaget ”På toppen av eksisterende tjenester» eller 
«endre tjenester»? 

• være åpen tidlig (skjulte agendaer bryter ned tillit) 

• Personlige ferdigheter viktige – ikke mekaniske prosesser 

– kan vel trenes – og læres – men hvor? 

• Alliansebygging – den sterkeste står sannsynligvis ikke alene  
– Høie og psykologer – uheldig på alle vis 
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De subtile prosesser 
• Forslag må forankres 

– Hvorfor (begrunnet i hva?) - Hvilket mandat? 
• Er dette et stort problem – hos oss? 

• Som forslaget vil løse? 

 

– Økonomiske konsekvenser – vil variere 
• For kommunen (i/utenfor eksisterende rammer)  

• Kort/lang sikt 
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De subtile prosesser 

• Det pol/adm systemet mer og mer opptatt av 
endring/effekt 

– Identifisere resultat”indikatorer” tidlig (salg) 

– Formidle resultater oppover - hyppig – også 
midlertidige 

• Ikke minst viktig med tanke på ditt neste forslag 

– Ikke alt blir en suksess 
• Dvs ikke overselg produktet i forkant 

• Og vær edruelig i vurdering av resultater 
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Hvordan unngå ”prosjektdøden”? 

• Legg mye arbeid i forankring – dessverre tid- og 
ressurskrevende 
– ”Politisk” – hekte opp mot etablerte strategier 

• Jo bedre du kjenner de – jo større gjennomslag 

– Faglig – kople til nasjonale – og andre – føringer 
• Jo bedre du kjenner de – jo større gjennomslag 

• Jfr fagstoff - Napha.no – et ok sted å lete 

– Organisatorisk – involvere berørte instanser 
• «Snakk med erfarne fjellfolk»  
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Hvordan unngå ”prosjektdøden”? 

– Økonomisk forankring helt sentralt  

• lenke opp mot kommunens rullerende ”økonomi- og 

handlingsplan” – hvilke øk. konsekvenser vil det gi – når slutt 

på tilskuddsmidler 

• Hvis ikke inn her => garantert død 

• Men fristende å la være  

– seig og «potensielt endrende» prosess 

– (noen andre vil mene noe om/kanskje endre det du brenner for) 
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Lykke til 

• Med prosjektutvikling og –gjennomføring 

• Kontakt oss  

 

• Og noen ganger trenger man alternative 

forståelsesmodeller 
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