
Psykisk helseteam

Teamet gir nødvendig helsehjelp til voksne 
over 18 år som sliter med psykiske problemer. 

Pårørende kan også få et tilbud.



Målet vårt er å legge til rette for mestring
Tjenesten samarbeider med fastleger, hjemmetjeneste, 
DPS (Distriktpsykiatrisk senter), sykehus, NAV, Familie- og 
barnevern, Helsesøstertjeneste, Legevakt, Frisk Bris m.m.

Hvem er vi?
Vi er en kommunal tjeneste som skal tilby nødvendig psy-
kisk helsehjelp. Ansatte har høgskole med videreutdan-
ning i psykisk helsearbeid og kognitiv terapi. Vi holder til 
i Falkåsveien 8 på Stathelle. Du kan kontakte oss på tele-
fon eller e-post. Vi kan også komme hjem eller ha avtale 
på kontoret, alt etter behov.

Hvem kan ta kontakt?
Voksne, pårørende, ulike tjenester, fastleger, spesialist- 
helsetjeneste og andre
•	 Vi har taushetsplikt. Du må gi skriftlig samtykke til at 

vi kan dele din informasjon
•	 Tilbudet er gratis

Hvilke tjenester kan vi tilby?
•	 Informasjonssamtaler
•	 Kartlegging av dine utfordringer og ressurser, evt. 

hjelp til henvisning til andre instanser/spesialist- 
tjeneste ved behov

•	 Individuelle støttesamtaler og koordinering av dine 
tjenester

•	 Familiesamtaler
•	 Gruppetilbud i form av hjelp til selvhjelp og  

psykoedukativ familiebehandling
•	 Støtte og hjelp til å komme i gang med aktivitet  

og/eller arbeid

Hvordan komme i kontakt med oss?
•	 Du kan ta direkte kontakt på telefon eller email
•	 Vi ønsker at du søker på eget søknadsskjema som lig-

ger på kommunens internettside – søknadsskjema for 
Helse og omsorgstjenester

Målet



•	 Du kan be andre hjelpe deg med å søke tjenester hos 
oss f. eks. fastlegen din eller andre hjelpeinstanser du er 
i kontakt med

Hvilke problemer kan vi kontaktes for?
Felles for de som ønsker kontakt er at de opplever prob-
lemer med følelser, tanker, angst, depresjon, spiseforstyr-
relser, avhengighet og tvang. Andre kan ha behov for hjelp 
ved belastende livshendinger som; dødsfall, skilsmisse, 
alvorlig sykdom, vold, seksuelle overgrep, rus i familien, 
mobbing, sosial isolasjon

Spørsmål mange stiller:
•	 Hva er vanlige problemer og hva er psykiske problemer?
•	  Hvor går grensa mellom syk og frisk?
•	  Hva er normalt og hva er unormalt?
•	  Kan jeg ha psykiske problem uten å vite om det selv?
•	  Hva gjør jeg hvis jeg er bekymra for en venn eller et 

familiemedlem?

Hva er god psykisk helse?
•	 Evne til å kjenne glede
•	  Evne til å forholde seg til andre på en positiv måte
•	  Evne til å delta i meningsfylte aktiviteter
•	  Evne til å tåle livet sine påkjenninger

Livet går opp og ned - snakk om det!
Nettsteder der du finner informasjon om psykisk helse:
www.ung.no
www.psykiskhelse.no
www.mentalhelse.no
www.vfb.no
www.kirkens-sos.no
www.klara-klok.no
www.morild.org



Ta kontakt med: 
 
Psykisk helseteam 
Tlf: 409 17 918 / 35 96 50 00 
psykisk.helseteam@bamble.kommune.no

Bamble kommune

Psykiske helseteam
Besøksadresse:
Falkåsveien 8, 3960 Stathelle
Postadresse:
Pb 80, 3993 Langesund

Mette Lyngen 
Vernepleier  
med spesialutdanning

Karin Irene Baann 
Sykepleier  
med spesialutdanning

Kristin L. Thomassen 
Sosionom  
med spesialutdanning

Carina Bjønnes Borge 
Barnevernspedagog  
med spesialutdanning

Ole Petter Åkredalen 
Miljøterapeut  
med spesialutdanning

Vegard Holst Andreassen 
Miljøterapeut/veileder  
innen aktivitet og arbeid


