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Fjeld Gustavsen
Ana Maria Silva-Harper (H)
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Deres ref:

Ana Maria Silva-Harper (H) har stilt spørsmål til leder av hovedutvalg for helse, sosial og omsorg
Camilla Fjeld Gustavsen om kriseberedskap og handlingsplan for selvmordsforebygging
Etter 010120 har Drammen kommune litt over 100.000 innbyggere. En ting som har fungert utmerket i
tidligere Drammen var psykososial vakttjeneste og barnevernsvakt. Det har alltid vært to ansatte med
kompetanse på komplekse problemstillinger og erfaring med krisehåndtering. Jeg har stilt spørsmål
tidligere i HSO, hva er planen med den nye kommune og kriseteam/ beredskapsteam? Vi fikk vite at
barnevernsvakt skulle skilles ut og at psykososialvakttjeneste skulle betjenes på kveld og natt av kun 1
person som er lokalisert på Legevakta. Vi i Høyre var bekymret og lurte på om denne løsningen var
forsvarlig og god nok. Vi fikk oppleve en nyttårshelg med flere hendelser som utgjorde en krise. En
person på vakt er ikke nok, når to selvmord, flere dødsfall, en ulykke, osv. Veldig ofte er det barn
involverte i disse hendelser. Jeg er sikker på at denne personen har gjort sitt beste for å ivareta alle
involverte men vi ser med bekymring på situasjonen i den nye kommune. Ordfører går ut i media og
forsikrer folk om at det bare er å ta kontakt med «Kriseteamet», som består av 1 ansatt på Legevakta.
Jeg ønsker at HSO får en grundig redegjørelse på hvordan har man tenkt å ivareta kriseberedskap for
den nye Drammen kommune.
Tidligere ble det jobbet med Handlingsplan for selvmordsforebygging. Hva har skjedd? Ønsker også svar
på det.
Svar psykososial kriseberedskap for Drammen kommune:
Bakgrunn
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester fastslår at kommunene skal tilby akutt hjelp ved ulykker
og andre akutte situasjoner, herunder psykososial beredskap og oppfølging. Tidligere Drammen
kommune sikret denne beredskapen gjennom virksomheten sosial vakttjeneste/barnevernvakt med fast
ansatte og bakvaktsordning. Tjenesten har også ivaretatt oppfølgingen etter kriser/traumer.

Tidligere Nedre Eiker har i samarbeid med Øvre Eiker hatt et kriseteam i lønnet beredskapsvakt, mens
oppfølgingen akutt og over tid har vært ivaretatt av de ordinære tjenestene. Svelvik har hatt en
beredskapstelefon og benyttet de ordinære tjenestene.
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I den nye kommunen legges psykososial beredskap inn under legevakta for å ha nært samarbeid mellom
de ulike delene av akutt-tjenestene, herunder overgrepsmottaket.
I kommunesammenslåingen ble det valgt et budsjettnøytralt alternativ, som innebærer en
grunnbemanning med én øremerket ansatt i aktiv beredskapsvakt. De som kan igangsette tjenesten
psykososial beredskap er politiet og Legevakt. Tjenesten psykososial beredskap er organisert under
virksomhet Legevakta i Drammen, og lokalisert inne i legevaktas lokaler i et arbeidsmiljø med mange
andre fagpersoner. I en krisesituasjon hvor tjenesten må rykke ut til skadested, eller det er et stort trykk
på tjenesten, sørges det for at minst to personer er på jobb samtidig.
Videreutvikling av tjenesten er under arbeid. Det kartlegges hvilke tjenester man har i den nye
kommunen som innehar denne kompetansen og som kan kobles på både i akuttberedskap og i
kriseoppfølging, bla. tjenester innenfor Forebyggende og Psykisk helse og rus.
Status etter fire ukers drift med valgte løsning
I forkant av opprettelsen av ny kommune, var det estimert at Psykososial beredskap ville ha ca. 700
saksoppdrag i året. Dette utfra erfaringstall fra de tre tidligere kommunene. Fra 1.januar til 14.januar
har Psykososial beredskap allerede hatt 100 saksoppdrag fordelt på 35 ulike personer, dvs 10% av
forventet allerede etter to uker.
Flere av disse sakene kom parallelt på svært få dager, og det oppsto samtidighetskonflikter med
hendelser i legevakta. Dermed oppstod det en situasjon hvor ledelsen avgjorde at det ble nødvendig og
riktig å hente inn ekstra ressurser til Psykososial beredskap for å håndtere alle oppdragene. Både
rådmann og ordfører ble involvert i situasjonen og informert om denne avgjørelsen. Alle som har meldt
behov for bistand fra Psykososial beredskap har blitt ivaretatt, både akutt og med oppfølging, også i
denne svært travle perioden. Det har vært krevende for personalet med så stort omfang av oppdrag på
kort tid. Personalet er derfor tilbudt debrifing.
Det er nå kun fire uker inn i ny kommune, og dermed kun 4 uker med erfaring med ny organisering av
tjenesten. Det er for tidlig å konkludere basert på erfaringene fra den perioden.
Svar handlingsplan for selvmordsforebygging:
Det antas at spørsmålsstiller henviser til vedtak om utarbeidelse av Handlingsplan for
selvmordsforebygging i tidligere Drammen kommune. Arbeid med dette ble ikke igangsatt i tidligere
Drammen med den begrunnelse at dette burde sees i sammenheng med øvrig planarbeid i ny
kommune.
Ordfører har bedt om at det fremlegges en sak hvor fokus på mental helse, inkludering, levekår løftes.
Dokumentet er sendt elektronisk uten underskrifter
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