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Kongsvinger fase III – Delprosjekt 3: 

Utrede konsekvenser av og forutsetninger for å endre tilbudet til innbyggere i Nes kommune 

innenfor Distriktpsykiatrisk senter (DPS), Barne- og ungdomspsykiatri (BUP) og Tverrfaglig 

systematisk rusbehandling (TSB/ARA). 

 

Begrepsordbok 

Forkortelse Fulltekst Betydning 

DPS Distriktspsykiatrisk senter Poliklinikk og innleggelse 

BUP Barne- og ungdomspsykiatri Poliklinikk  

TSB Tverrfaglig systematisk 
rusbehandling 

Samlebegrep 

ARA Avdeling for rus og avhengighet Enheten 

«Øvre» Øvre Romerike DPS, BUP, ARA Dagens tilbud til Nesbuene 

«Kongsvinger» Kongsvinger DPS, BUP, ARA Fremtidig tilbud til Nesbuene 

DBT Dialektisk atferdsterapi  En effektiv kognitiv atferdsterapi rettet mot 
kronisk selvmordsfare og emosjonelt ustabil 
personlighetsforstyrrelse, en variant av 
kognitiv atferdsterapi.  DBT behandling gis 
individuelt og i gruppe. DBT teamet ved 
poliklinikken består av overlege, 
psykologspesialist, psykolog og psyk. spl,  

DBT Dialektetisk atferdsterapi.  Ved BUP: tilbud til ungdom og foreldre knyttet 
til ferdighetstrening ved emosjonell ustabilitet 
hos ungdom 

DPHV Divisjon psykisk helsevern Organisering psykisk helsevern 

DFM Divisjon fasciitis management  Organisering bygg 

TIRe Tidlig intervensjon og rehabilitering   Tilbud til psykosepasienter 

ROS/TIA  Regional Oppsøkende Samhandlings-
prosjekt/ Tidlig Intervensjon ARA 

Tilbud til yngre del av pasientgruppe og som 
jobber ambulant (ARA) 

TF-cbt Traumefokusert kognitiv 
atferdsterapi  
 

Traumebehandling 

HRT Tics kontrollerende trening  
 

Behandling ift tics/tourettes 

LAR Legemiddelassistert rusbehandling Behandling med syntetiske legemidler som 
erstatning for rusmidler for å unngå 
tilbakefall. 

 Pasientstrømmer Beskrivelse av hvor pasienter får behandling 
og endring av behandlingssted 

 Fritt behandlingsvalg Lovhjemlet rett til selv å velge hvor en ønsker 
å få sin behandling 

 I behandlingsforløp Har etablert kontakt med behandler et sted 

 Haleaktivitet Ved styrt bytte av behandlingssted på grunn 
av driftsendringer – pasienter ønsker å 
fortsette sin behandling der behandling er 
startet opp. 

 Akutt psykiatri Behandling haster , men kan vente 
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 Øyeblikkelig hjelp Behandling haser, kan ikke vente 

 Poliklinikk Dagbehandling – oppmøte til timeavtale 

 Innleggelse Døgnbehandling i institusjon 

 Overlege Spesialist/psykiater 

 Psykolog Generalist 

 Psykologspesialist Psykolog med tilleggskompetanse 

 Psykiatrisk sykepleier Sykepleier med tilleggskompetanse 

 Merkantil Kontortjeneste/helsesekretær 

LIS Lege i spesialisering Fortsatt i opplæring til spesialist 

 Pedagog Lærer - Særlig i BUP 

 «Pakkeforløp» Pasientbehandling følger et bestemt løp 

 Ambulante tjenester Spesialiser/behandlingsteam oppsøker 
pasienten hjemme, på skole, i barnehage mv 

 Opptaksområde Den befolkning som sogner til 
behandlingssted 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


