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Spørsmål 209 (2020) fra Tanja Vatnås (FRP): Omdisponering av sykepleiere og annet 
helsepersonell fra psykisk helse og rus 

Til: 
Fra: 

Rådmannen 
Tanja Vatnås (FRP) 

Dato: 
Saksnr: 

12.11.2020 
19/00066-228 

  Deres ref:    
    
  

         
 

 

 
 
Vi er gjort kjent med at antallet henvendelser til mottaket i psykisk helse og rus ikke overraskende har 
økt hittil under pandemien, med den konsekvensen at ventetiden fra man tar kontakt til man får et 
vedtak og tilbud har økt. Samtidig er vi gjort kjent med at sykepleiere og annet helsepersonell i dette 
programområdet er omdisponert i forbindelse med coronapandemien og at dette har ført og fortsatt 
fører til en lavere kapasitet i tjenesten. 
 
Spørsmål: 
 
Har Drammen kommune omdisponert sykepleiere og annet helsepersonell fra psykisk helse og rus til 
arbeidsoppgaver som ikke faller inn under programområdet primæroppgaver? I så fall hvor mange? 
 
Har man per i dag noen oversikt over hvor stor økningen i kontakter og søknader til tjenesten har vært? 
 
Hvor lang vente tid er det per i dag fra man oppsøker mottaket til man får en avtale og et eventuelt 
vedtak? 
 
Har den psykososiale beredskapen, altså kriseteamet, opplevd den samme økningen i antall 
henvendelser? 
 
Svar 
 
Spørsmål 1:  
Rus og psykisk helse har omdisponert 1 årsverk helsepersonell fra merkantile oppgaver til administrative 
oppgaver ved legevakten. 
 
Spørsmål 2: 
Antall henvendelser i Lavterskel Mottak registreres men i form av at registreringen representerer antall 
aktive saker i Mottaket. I perioden juni-oktober har tallene hatt følgende utvikling: 53-69-99-90-86. 
Lavterskel Mottak er en ny innretning av tjenesten siden 01.01.2020. Grunnlaget for analysere 
utviklingen er usikkert ettersom den kan være en konsekvens av flere forhold enn Covid 19, eks at 
tilbudet er mer kjent og at terskelen for å ta kontakt og få bistand er lavere enn tidligere. 
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Spørsmål 3: 
Ventetiden på å få bistand fra Lavterksel Mottak kan variere fra 0-14 dager. Hensikten med mottaket er 
å komme tidlig i posisjon for å bistå med mestringsstrategier. De aller fleste får bistand innen det er gått 
1 uke. De som unntaksvis må vente opptil 14 dager er vurdert til å være i stand til å vente. 
 
Spørsmål 4: 
Psykososial beredskap har ikke opplevd økt antall henvendelser som følge av Koronapandemien. 
 
 


