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Spørsmål 1.
Ved flere anledninger har posisjonen bestilt saker knyttet til psykisk helse. Sist dette var oppe var i
forbindelse med behandlingen av 1. tertial da følgende ble vedtatt:
«Rådmannen initierer umiddelbart et samarbeid med universitetet, aktuelle frivillige organisasjoner
samt studentforeningene for en koordinert innsats for å identifisere, hjelpe og forebygge psykisk
sykdom blant studenter i Drammen»
 Har rådmannen initiert et slikt samarbeid? Når og hvordan ble dette gjort?
 Hva er status på dette arbeidet?
 Det er også ved flere anledninger bestilt en handlingsplan for selvmordsforebygging. Hva er
status på dette arbeidet?
Spørsmål 2.
Det skal være et pågående arbeid knyttet til universell utforming av krisesentre.
- Hva er status på dette arbeidet?
Spørsmål 3.
Er Drammen kommune deltaker i Gode pasientforløp gjennom KS (https://www.ks.no/pasientforlop)?
Hvis nei, hvorfor ikke?
Hvis ja, hvilken verdi har denne deltakelsen gitt kommunen?
Svar på spørsmål 1
Kommunen var i dialog med studentrepresentanter ved USN om temaet første gang i oktober 2020. Der
var kommunens helsetilbud tema. En oversikt over tilbud, kontaktinformasjon og tilgjengelighet på
sosiale medier ble oversendt studentene. Denne informasjonen har studentsamskipnaden lagt ut på
egne hjemmesider.
Den 28. august 2021 ble det avholdt et dialogmøte mellom ledere i Drammen kommune og ledere i
Studentsamskipnaden i SørØst Norge (SSN). Tema i møtet var blant annet deling av erfaringer fra
pandemien, både hvordan tjenestetilbudet har vært under pandemien, og hvilke utfordringer man har
møtt hittil. Partene vil fortsette med regelmessige dialogmøter knyttet til studenters helse i pandemi.
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Studentsamskipnaden har gjennom hele pandemien hatt stor oppmerksomhet rettet mot den psykiske
helsen og helsetilbudet har opprettholdt aktiviteten under hele pandemien. Studentene har tilgang til
psykologer og det er kort/ingen ventetid. Ved økt etterspørsel har tilbudet blitt dimensjonert deretter.
Det er også supplert med nye tilbud; eks gratis trening og økt tilgang på samtaletilbud.
Drammen kommune er i gang med etablering av et studentråd og har tilrettelagt for et studenthus for å
sikre flere møteplasser og sterkere tilhørighet til Drammenssamfunnet. Kommunen har også
«overvåket» etterspørselen på kommunens tjenestetilbud, eks andel øke bekymringsmeldinger til
barnevernet, henvendelser til lavterskel mottak for voksne med rus og psykisk helseutfordringer.
Gjennom en kartlegging av alle henvendelser til samtaletilbudene fant SSN at ungdommer ikke hadde
nye vansker som følge av nedstenging. Antallet henvendelser har vært lik som før pandemien. SSNs funn
samsvarer med kommunens erfaringer, gjennom blant annet å overvåke bruken av tjenestene.

I møtet 16. juni 2020 vedtok kommunestyret Planstrategi for Drammen kommune (2020 -2023).
Utarbeidelse av kommunal planstrategi er en lovpålagt oppgave der kommunestyret prioriterer
planoppgaver i valgperioden ut fra kommunens utfordringsbilde. I planstrategien er det besluttet at det
skal utarbeides en rekke overordnede temaplaner og handlingsplaner, samt en ny kommuneplan med
en samfunnsdel og en arealdel. Mye av dette planarbeidet er godt i gang. Handlingsplan for å forebygge
selvmord er ikke del av den vedtatte planstrategien.
Etter rådmannens vurdering er utarbeidelse av en handlingsplan mot selvmord et aktuelt
oppfølgingstiltak for å møte ettervirkningene av koronapandemien. Av kapasitetsmessige årsaker vil
arbeidet med å utarbeide en handlingsplan mot selvmord tidligst kunne påbegynnes i 2022.
Drammen kommune har allerede flere tiltak som nevnes i den nasjonale handlingsplanen for
selvmordsforebygging «Ingen å miste», eks Rask psykisk helsehjelp, hjemmebesøk hos eldre som ikke
har hjemmetjenester fra kommunen, tilgjengelighet på digitale flater - DIGI helsestasjon – er under
arbeid og elever i videregående skoler har tilgang til chattetjeneste med skolehelsesykepleier gjennom
egen app.
Svar på spørsmål 2
Hovedutvalg for helse, sosial og omsorg behandlet i møte den 13 mai 2020 en sak om
Drammensregionens krisesenter og endrede driftsbetingelser.
Det ble vedtatt (i punkt 2 i vedtaket) at rådmannen skulle vurdere muligheter for samlokalisering av
kvinne- og mannsboligen i økonomiplan 2021 – 2024.
En av begrunnelsene for dette, var å sikre at alle krav til universell utforming er tilfredsstilt.
Det har hittil ikke vært mulig å prioritere finansiering av et forprosjekt, som ville synliggjort
mulighetsrommet.
Rådmannen vil følge opp saken i handlings- og økonomiplan for 2022 – 2025.
Svar på spørsmål 3
Drammen kommune har ikke deltatt i programmet i regi av KS etter 2020.
KS sitt program avhenger i stor grad av deltagelse fra Vestre Viken HF (VVHF). Helseforetaket har valgt å
ikke delta i disse læringsnettverkene, og Drammen kommune da også heller ikke valgt å ikke delta.
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Rådmannen ønsker imidlertid å informere om at Drammen kommune deltar i annet læringsnettverk
sammen med andre kommuner og Statsforvalteren i Oslo og Viken i regi av Utviklingssenter for
sykehjem og hjemmetjeneste (USHT), hvor Drammen kommune er vertskommune
Dette læringsnettverket har som mål å gi deltakerne forbedringskunnskap og kompetanse til å
gjennomføre eget forbedringsarbeid på en systematisk måte. Læringsnettverket knyttes opp mot Leve
hele livet reformen. Metoder og verktøy er bygget på de samme rammene for læringsnettverkene som
det nasjonale Pasientsikkerhetsprogrammet.
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