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Dagens program
 Omfang psykisk helse- og rusutfordringer og tjenestetilbud i PHR
 Utfordringsbilde ved inngangen til ny kommune og hva gjorde vi
 Hvem er vi - organisering
 Erfaringsmedarbeider Kai Tore, erfaringer som mottager av tjenester.
 Fag- og tjenesteutvikling
 Covid-19
 Planer videre

Hva omfatter psykisk helse- og rusarbeid i en
kommune?
Psykiske helseproblemer og rusmiddelproblemer forekommer hos mennesker i
alle aldersgrupper og i alle deler av befolkningen.
Omlag en sjettedel av den voksne befolkningen har til enhver tid et psykisk
helseproblem og/eller et rusproblem. Angst og depresjoner er de vanligste
lidelsene. Om lag 5% av den voksne befolkingen har vært i behandling i psykisk
helsevern eller i tverrfaglig spesialisert rusbehandling(TSB).
Det er høy forekomst av rusmiddelproblemer blant personer med psykiske
lidelser og mange med rusmiddelproblemer har i tillegg en psykisk lidelse.
(Sammen om mestring, Helsedirektoratet 2014)

For Drammen kommune betyr det
• Aldersgruppen 20-64 år utgjør 60 000 innbyggere
Det vi si at 10 000 innbyggere i denne aldersgruppen til enhver tid har psykiske
helseutfordringer og/ eller rusmiddelutfordringer.
• I samme aldersgruppe har 3000 innbyggere mottatt behandling innen psykisk
helsevern eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
(SSB)

Status Psykisk helse- og rusarbeid september 2020
Hvem gir vi et tilbud til.
•
•
•
•

Pr utgangen av september følger PHR opp ca 950 hjemmeboende med vedtak om tjenester.
Ca 420 benytter seg regelmessig av lavterskeltilbudene til kommunen, dagsentrene og Rusakutt.
126 i boliger med bemannet base eller med base i umiddelbar nærhet.
I september meldte ca 110 behov om hjelp, inklusiv de spesialisthelsetjenesten, fastlege eller
andre meldt behov på vegne av.
• Mange får tilbud fra fastlege, Rask psykisk helsehjelp, Ungdomstorget, oppfølging fra
tilrettelagte tjenester, hjemmetjenesten
• Programmene og lavterskeltilbudene til Blå Kors, Fontenehuset og Kirkens bymisjon osv.
• Og ikke minst følges opp av familie, venner og øvrig nettverk.

• PHR yter regelmessige tjenester til ca 1500 innbyggere

Utfordringsbilde ved inngang til ny kommune
 Hovedtyngden av de som får vedtak om tjenester fikk tilbud om individuell oppfølging
som hovedalternativ ved vurdering og tildeling av tjenester
 For lite fokus på målsetting med tjenestene – i dialog med brukerne
 Lite variasjon i tjenestetilbudet
 Lang ventetid på tjenester - knapphet på ressurser
 Preget av bestiller-utfører







For lite fokus på egenmestring
«Institusjonalisering» i boligene
Lite fleksibilitet i boligmassen
Ofte etterspørsel etter bolig med bemanning
Uenighet med samarbeidsparter
Kommunene kunne bli oppfattet som «nei-kommuner»

Hva gjorde vi før 2020
 Samlet troppene, tillitsvalgte, verneombud og ledere i tidligere kommuner.
 Organisering av tjenestene uten hensyn til tidligere organisering
 Etablering av eget mottak
 Tett samarbeid mellom tjenestetildeling og tjenesteutøver
 Ingen ventetid
 Tilbud om kurs og grupper - uten vedtak
eller tidsbegrenset individuell oppfølging

Hva gjorde vi før 2020
 Ambulante tjenester i alle kommunedelene
 Tilbud om mer langvarige tjenester – etter vedtak
 Samarbeid med øvrige tjenestetilbud i kommunedelene
 Spesialister i en generalistmodell –
rus- og psykisk helsekompetanse i alle team

 Etablert plan om tilbakeføring av kjøpte tjenester
 Kostnadskrevende tjenester som i mange tilfeller kan erstattes med kommunale tilbud

 Den nye organiseringen av tjenestene ble iverksatt fra 01.01.2020

Hvem er vi
 170 årsverk
 hvor ca 14 årsverk jobber med administrasjon og ledelse.
 129 av disse er hele stillinger

 Bare 27% av kommunene har ansatte med erfaringskompetanse,
i PHR har vi 2,5 årsverk i midlertidige stillinger
 78 årsverk tilknyttet boliger
 78 årsverk tilknyttet mottak, lavterskel, ambulerende arbeid m.m.
 Høyt utdanningsnivå og fagdekning i alle ledd i tjenestene
(over 80 % har helse- og sosialfaglig utdanning)

Lavterskel mottak
Avdelingsleder
Hilde Klemetsdal
Pedersen

Rusakutt, Berggården, BO7 og
Fengselshelsetjenesten
Avdelingsleder
Siri Kolseth

Tunet/Fjerdingen og ambulant team
Avdelingsleder
Ivar Fjelle

1. Mjøndalen+ Åsen + Steinberg + Ytterkollen
2. Krokstadelva + Stenseth
3. Solbergelva + Solbergmoen + Åssiden

Ingeniør Rybergsgate og ambulant team
Avdelingsleder
Inger Marie Pauli

4. Rødskog + Gulskogen
5. Konnerud + Skoger vest

Olaf Bergers vei, Buskerudveien og
ambulant team
Avdelingsleder
Tone Bodahl

6. Strømsø ovenfor Vestfoldbanen:
Danvik + Austad + Fjell
8. Bragernes + Øren

Austadgata, dagsenter og ambulant team
Avdelingsleder
Annette Kagiavas

7. Strømsø ovenfor Vestfoldbanen:
Grønland + Marienlyst + Brandengen + Tangen
9. Skoger + Åskollen + Nesbygda
10. Svelvik sentrum + Ebbestad + Berger

Kai Tore Fjerdingby:
- erfart recoveryprosess
- hva er erfaringskompetanse hvordan benyttes kompetansen i PHR

Fag- og tjenesteutvikling
Hovedmålet er at Psykisk Helse og Rus arbeid (PHR) i Drammen kommune skal tilby innbyggerne
godt dokumentert hjelp av høy kvalitet. PHR satser derfor på å gi en tjeneste som bygges opp av tre
gjensidige deler:

 Kognitiv Atferdsterapi (KAT) har vist å være effektiv ved de vanligste psykiske lidelsene og bygger
på prinsippene om hjelp til selvhjelp til å mestre vanskelige tanker, følelser og uhensiktsmessige
atferdsmønstre.
 Recovery orientert arbeid, som fundament, har fokus på ressurser og målrettet egeninnsats og
mestring for å takle helsemessige og sosiale utfordringer og få et godt liv.
 Feedback Informerte Tjenester (FIT) er et samtaleverktøy som måler om samarbeidet fungerer
og om brukeren får det bedre.
 Kunnskapsbaserte tjenester – med bruker i førersetet

Covid - 19
 Etablering av isolasjonsboliger
 Planer for håndtering ved smitteutbrudd blant brukere, ansatte...
 Smittevernforebyggende tiltak
 På dagsentrene - kohorter, smittevernutstyr, informasjon og merking
 For ansatte – viktig å ha fokus på brukerne og kunne opprettholde tjenestetilbudet innenfor
smittevernrådene
 Tilrettelegge for hjemmekontor
 Kohorter når det er hensiktsmessig
 Smittevernutstyr, informasjon og merking

 I boligene – Avgrensing av møtepunkter innendørs, smittevernutstyr, informasjon og merking
 Lavterskeltilbud opprettholdes så langt det er forsvarlig med tanke på smittevern

Planer videre
 Ønske om å etablere egne midlertidige boliger med bemanning i PHR






Kunne ta imot raskt fra spesialisthelsetjenesten
Ha et rusfritt tilbud
Kommunen kan i samarbeid med bruker finne riktig bolig og tjenestenivå.
Redusere kostnader for private kjøp, som varige bo- og omsorgstilbud og omsorgsplass.
Redusere kostnader for overliggerdøgn

 Differensiering av boligene tilknyttet base og boligutvikling.

 Skape gode og trygge bomiljøer
 Personalressursene kan benyttes der det er behov.
 Behovet fremover er bofelleskap på 2- 6 beboere, noen beliggende sentralt og noen litt mer for seg selv.

 IPS

 Et tilbud til personer med moderat til alvorlige psykiske helseproblemer og/eller rusproblemer, som ønsker hjelp til
å komme i arbeid eller beholde ordinært lønnet arbeid
 PHR har fått midler fra fylkesmannen til 2 prosjektstillinger.

Planer videre
q Nedre Eik gård
q Rus- og medikamentfri rehabilitering som et viktig tilbud til de som har tatt et klart
standpunkt til og vil «ut av rusen»
q Sterkt fokus på kompetansebygging / arbeid
q Sosial utvikling
q Langvarig tilbud – 3 år
q Finnes ikke tilsvarende tilbud i Norge med unntak av Jegersberg gård (Kristiansand)
q FACT-teamet
q Samarbeidsprosjekt mellom spesialisthelsetjenesten (DPS) og Drammen kommune
videreføres.
q God ivaretagelse av de mest sårbare
q Sikres et tilbud i spesialisthelsetjenesten men unngå hyppige og ofte unødvendige
sykehusinnleggelser
q Tverrfaglig sammensatt med 6 ansatte fra hver av samarbeidspartene
viktig med kompetanse fra både 1. og 2. linje

Bli en JA- kommune
Raskt kunne gi et tilbud til innbyggerne, om de henvender seg selv,
henvises fra spesialisthelsetjenesten eller på annen måte

