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i boligarbeidet? 
I arbeidet med å skulle gi egnede boligtilbud til målgrupper innenfor rus 

og psykiatri står utfordringene i kø, med stor avstand mellom behov og 

tilbud kan oppgavene synes mer enn utfordrende. Dette ideheftet vil råd,

forslag og eksempler på alternative boligtilbud, hvordan en kan arbeide 

og hvilke forutsetninger som må være tilstede for at disse målgruppene 

skal få en god bosituasjon i tråd med egne ønsker og behov. 

Ideheftet gir eksempler på ulike boligtilbud som kan være egnet for mål-

gruppene. Videre er oppfølging i boligen og kjeding av andre hjelpetiltak

rundt bruker skissert som viktige forutsetninger for å få en god bosituasjon.

Avslutningsvis omhandles ulike tiltak for å lette integreringen av målgruppene.

Hva er egnede 

boligtilbud til disse

målgruppene, og hvilke

forutsetninger må ligge

til rette? Her finner du

ideer og eksempler. 
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Forord
Dette ideheftet gir konkrete råd, forslag og eksempler på egnede boligtilbud til

mennesker med rusmiddelmisbruk eller psykiske lidelser. Det vil også omhandle

hvilke forutsetninger som må være tilstede for at disse målgruppene skal få en god

bosituasjon ut i fra egne ønsker og behov.

Ideheftet er beregnet på ansatte i bydelene og kommunen for øvrig som har ansvar

for å planlegge og drive boligtilbud til disse målgruppene. 

Heftet er utarbeidet av nettverksgruppen «Alternative boligtilbud til rus og 

psykiatri». Deltakerne i nettverksgruppen har vært:

Kjersti With Eidsmo, Bydel Bygdøy-Frogner 

Kari Smaaland, Bydel Grünerløkka-Sofienberg

Lillian Saxegård, Bydel Hellerud 

Øystein Nilsen, Bydel Sogn

Bengt Wassvik, Karlsborg rehabiliteringssenter

Arnt Egil Trelsgård, Villa Ly

Inger Helene Mørk, Sinsen distriktspsykiatrisk senter

Bodil Storm-Olsen, Ungbo

Hege Backe, Boligvirkemiddeletaten

Katrine Fyhri, Boligvirkemiddeletaten 

Boligvirkemiddeletaten har hatt ledelses- og sekretærfunksjon i nettverksgruppen.

Deltakerne i nettverksgruppen har bidratt med gode faglige innspill, erfaringer og

diskusjoner fra fagområdet og fortjener stor takk for innsatsen. 

Boligvirkemiddeletaten

2002
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Om ideheftet og 
nettverksmetoden i prosjektet 

Ideheftet har blitt til gjennom et tverrfaglig nettverksgruppearbeid.

Nettverksmetoden har som mål å overføre ideer og kunnskap, i første omgang

mellom gruppens medlemmer, dernest gjennom å formidle resultatet av gruppens

arbeid i form av idehefter og problemnotat. 

Kunnskap og kompetanse om temaet boligtilbud til målgrupper innenfor rus og 

psykiatri er fordelt på mange instanser. Det har derfor vært viktig å samle denne

fagkompetansen i et tverrfaglig forum. En slik tverrfaglig erfaringsutveksling har

gjort det mulig å belyse temaet, herunder å identifisere barrierer og vanskeligheter

som er til hinder for å gjennomføre ulike boligtiltak. Hindringene identifiseres i et

problemnotat hvor nettverksgruppen kommer med sine anbefalinger og forslag til

løsninger. Problemnotatene blir lagt fram for prosjektets styringsgruppe, som vil

være ansvarlig for å fremme problemstillingene i de rette fora.   

Nettverksgruppens målsetting har vært å komme med konkrete forslag og eksem-

pler på alternative boligtyper, beskrive forskjellige typer tjenesteoppfølging, forslag

til samarbeid og beskrive ulike strategier og boligsosiale tiltak for å lette integre-

ringen i ordinære bomiljøer.  

Ideheftet vil gi eksempler på flere forhold og forutsetninger som må legges til rette

for at mennesker med psykiske lidelser eller rusmiddelmisbruk skal ha et boligtilbud

der det fysiske og sosiale miljø er tilrettelagt for beboer. I dette inngår også tjeneste-

oppfølging i boligen. Videre er det viktig å se de ulike tjenester rundt beboer i en

helhet. Anbefalinger vil nødvendigvis bli generelle. Det finnes ingen standarder her. 

Hvordan en framskaffer boligene vil ikke bli omtalt i dette heftet. Strategiene for

framskaffelse vil være de samme for boliger til målgrupper innenfor rus og 

psykiatri som for andre fysisk tilrettelagte og spesialtilpassede boliger. Det er 

utarbeidet et idehefte med temaet: «Tilrettelagte boliger - hvordan framskaffe boliger

til grupper med spesielle behov?» I dette heftet er det konkrete eksempler på ulike

typer tilrettelagte og spesialtilpassede boligtilbud gjennom strategiene: 

• Ombygging/påbygging av eksisterende kommunal eiendom

• Innleie i private byggeprosjekter

• Nybygging på kommunale tomter

Ideheftet: 

«Tilrettelagte boliger -

hvordan framskaffe

boliger til grupper med

spesielle behov?»  

1
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Rammebetingelser og 
målgruppenes behov 

De senere årene har vi fått økt kunnskap om vanskelige bo- og levekår blant

rusmiddelmisbrukere og mennesker med psykiske lidelser. I Oslo har det vært

gjennomført omfattende kartleggingsarbeid som viser hvor vanskelige boforhold

mange blant disse gruppene lever under. Både mangelen på egnede boliger og

oppfølging i tilknytning til boligen skaper bekymring. 

Grunntanken ved nedbygging av institusjoner og desentralisering av psykiatrien har

vært at mennesker med psykiske lidelser ikke lengre skal bo i adskilte institusjons-

miljøer, men leve et mest mulig normalt liv i vanlige bomiljøer. Å ha sin egen bolig

innebærer frihet og uavhengighet, og gir anledning til å ta ansvar og mestre eget

liv. En slik tilnærming krever for de sykeste en tett oppfølging i egen bolig. En slik

oppfølging er ressurskrevende. Nedbyggingen av institusjonene har ikke vært fulgt

opp med tilsvarende og tilstrekkelig tilføring av midler til oppbygging av boliger og

bemanning for å gi et omsorgstilbud til dem som trenger det. Overføringene til en

tilstrekkelig oppbygging av et lokalt tjenesteapparat, som følge av nedbyggingen av

institusjonene, har manglet. Dette har gjenspeilet seg i vanskelige bo- og levekår

for grupper berørt av nedbyggingen. Tilbudene er for få og mangelfulle. For mange

mennesker i målgruppene er det en forutsetning å motta omsorg, om enn i en

annen form enn ved opphold på institusjon. Nedbyggingen av institusjoner og inte-

greringstanken setter store krav til tjenesteoppfølging og behandlingstilbud i lokal-

miljøet. Først ved et egnet, sammensatt og kjedet tilbud til disse menneskene kan en

begynne å snakke om å gi en reell mulighet for å ta ansvar for og mestre eget liv.    

2

Nedbygging av 

institusjoner – hvilke 

rammebetingelser er

gitt for integrering? 
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Til tross for begrensningene som er beskrevet over, er det i dette arbeidet viktig å

holde fast ved de gode eksemplene, eksemplene som viser at riktige tiltak kan gi

økt mestring og livskvalitet. Tiltak kan ha en prislapp det i utgangspunktet ikke 

finnes budsjetter til å betale, men lar man være å intervenere vil kostnadene bli

langt høyere. Det er viktig å vie oppmerksomhet til de gode resultatene i dette

arbeidet – vi blir dessverre altfor ofte minnet på det motsatte.

Boligen er for de fleste det viktigste midtpunkt å bygge livet sitt rundt. Det å ha en

bolig skaper følelse av identitet og tilhørighet, og fungerer for de fleste som et

midtpunkt i ens sosiale nettverk. En god, egnet bolig gir derfor et godt utgangs-

punkt som kan gi kontinuitet og fasthet, være en sosial arena, gi beskyttelse og 

beskjeftigelse, altså mulighet for å ha en meningsfull tilværelse. På samme måte

som en egnet bolig påvirker alle disse viktige forholdene i livet, kan fraværet av en

bolig eller en uegnet bolig føre til mangel på de samme grunnleggende elementene.

For mennesker med et omfattende rusproblem eller en kronisk, psykisk lidelse vil

det være avgjørende at boligen og tjenesteoppfølgingen er tilrettelagt i tråd med

deres fungeringsnivå.

Hva er så et egnet boligtilbud til mennesker med rusproblemer og mennesker med

psykiske lidelser? Hvilke behov kommer i tillegg til de generelle behovene skissert

over? 

2.1 Rusmiddelmisbrukere
Rusmiddelmisbrukere er en gruppe som lett faller utenfor ordinære botilbud. Det er

ikke mulig å gi en fasit på hva slag type botilbud som er det rette for rusmiddel-

misbrukere, variasjonen innad i denne målgruppen er stor. For mange med et aktivt

rusmisbruk, er det ikke mulig å bo i en ordinær bolig med de kravene dette setter

til fungeringsevne knyttet til samhandling med andre og mestring av eget liv. Noen

vil kunne bo i egen bolig med tett booppfølging, mens andre har et for stort

omsorgsbehov og/eller behandlingsbehov til å kunne bo i egen bolig. Dette betyr at

for rusmiddelmisbrukere må det tilrettelegges for et variert botilbud som inneholder

hele spekteret av tilbud. Fra akutte lavterskel overnattingstilbud med oppfølging av

rustilstand for å unngå overdoser, til lavterskel omsorgstilbud/ institusjonsliknende

botilbud, hvor livskvaliteten får anledning til å øke og hvor stabiliteten i hverdagen

økes. I et slikt variert omsorgstilbud vil behandlingsapparatet få en bedre mulighet

til å drive motivasjonsarbeid i forhold til behandling, innleggelse på institusjoner

eller egen bolig med individuelt tilpasset booppfølging.

Boligens betydning
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De mest marginale gruppene blant rusmisbrukerne klarer ikke å forholde seg til

regelverk og praktiske gjøremål som det å bo i en selvstendig bolig og det å bo i

lag med andre innebærer. Dette er ikke en fast, stabil gruppe, men det vil alltid

være noen som for kortere eller lengre tid ikke vil kunne ha et fast botilbud fordi

de ruser seg for aktivt og for mye. Mange innenfor denne gruppen sliter i tillegg

med psykiske problemer uten å ha en definert psykiatrisk diagnose. Denne gruppen

har tradisjonelt blitt avvist innenfor psykiatriens behandlingsapparat. Enkelte innen-

for denne gruppen har i tillegg store vanskeligheter med å innordne seg et system

noe som gjør at de ikke klarer å benytte seg av tilbud ved rusinstitusjoner. Her blir

de ofte kastet ut på grunn av brudd på reglement og /eller truende adferd.

Resultatet er at de kan falle utenfor både det psykiatriske hjelpeapparatet og tilbudet

til rusmiddelmisbrukere.

2.2 Mennesker med psykiske lidelser
Mennesker med psykiske lidelser vil ofte ha behov for oppfølging for å klare å mes-

tre en selvstendig bosituasjon. Mange har også udekkede behov for menneskelig

kontakt, og mange får ikke denne type kontakt fra andre enn offentlige hjelpere.

Bistand til å komme i gang med, og opprettholde aktiviteter er også et behov for

denne målgruppen. Mange vil ha behov for hjelp og bistand til å lære seg rutiner

knyttet til det å bo, for eksempel til å betale regninger, vask og vedlikehold av boli-

gen, handling og matstell. Erfaring viser at mange innenfor denne målgruppen vil

ha behov for en rekke tjenester, og få tjenestene tilrettelagt sine behov knyttet til

flere sider av livet, i tillegg til det å skaffe og opprettholde et boforhold. Dette kan

være bistand til å skaffe seg arbeid, ordinært eller vernet, aktiviseringstilbud, støtte-

kontakt med mer. For en del med psykiske lidelser vil det beste boligtilbudet være

en bolig som er knyttet til en form for fellesskap, hvor flere boliger lokaliseres sam-

men. Mennesker med psykiske lidelser kan ha lav mobilitet, noe som gjør at boligen

må ligge i nærheten av offentlig kommunikasjon og servicetilbud. 

Kartlegginger av vanskeligstilte på boligmarkedet og andre boligrelaterte under-

søkelser viser med tydelige tall at mennesker med rusmiddelmisbruk og psykiske

lidelser ofte mangler et egnet boligtilbud. Både på kommunalt og statlig nivå har

derfor mangelen på egnede boliger til disse målgruppene fått økt fokus. Temaet

settes på dagsorden gjennom:
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2.3 Oslo kommunes boligpolitiske føringer 
Behov for et mer differensiert boligtilbud i hver bydel

Bystyret ga i sak 286/99 Sosialt boligprogram II prinsipielle føringer for omfang og

innretning av tilbudet av kommunale utleieboliger. Saken trekker fram som et sen-

tralt boligpolitisk mål at boligtilbudene til vanskeligstilte skal differensieres etter

individuelle behov og problemer. Bystyret fokuserte i debatten om saken mye på

behovet for å utvide kommunens boligtilbud med boliger særlig tilpasset husstan-

der med store oppfølgingsbehov/rusmiddelproblemer. Kommunens utfordring med å

utvikle en utleieboligmasse bedre tilpasset vanskeligstiltes behov ble også behand-

let nærmere i bystyrets sak 78/01 «Kommunale boliger for vanskeligstilte, tildeling,

booppfølging og bomiljøtiltak». I saken legges det opp til en ny arbeidsdeling som

vil innebære at bydelene får tildelingsrett også til Boligbedriftens boliger som ligger

i de respektive bydelene. Etter gjennomføringen av vedtaket vil bydelene ha dispo-

sisjonsretten til tilnærmet alle kommunale boliger i egen bydel, både kommunalt

eide og innleide. Bydelenes etterspørsel etter boliger vil med dette legge premis-

sene for kommunens samlede strategi for kjøp, innleie og bygging av kommunale

boliger. En oppsummering av mål og tiltak i bydelenes egne boligprogram tilsier at

bydelene allerede fokuserer sterkt på å utvikle et mer mangfoldig tilbud av typer

boliger, både med hensyn til utforming, størrelse og beliggenhet og til omfang og

innretning av oppfølging av leietakerne.
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2.4 Statlige politiske føringer
Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999- 2006 

Opptrappingsplanen for psykisk helse tar utgangspunkt i Stortingsmelding nr. 25

(1996-97) Åpenhet og helhet, om psykiske lidelser og tjenestetilbudene. Stortinget

vedtok under behandlingen av Stortingsproposisjon nr. 63 en opptrappingsplan for

psykisk helse hvor tjenestetilbudene skal styrkes betydelig i løpet av perioden 1999

– 2006. Opptrappingsplanen er innrettet mot en bred opprustning og utvikling av

tilbudene i kommunen. Den skal blant annet omfatte følgende grunnelementer: 

tilfredsstillende bolig med tilstrekkelig bistand, mulighet til å delta i meningsfylte

aktiviteter, mulighet til å inngå i et sosialt fellesskap og nødvendige helsetjenester.

På landsbasis planlegger Husbanken investeringer til å bygge 3400 nye omsorgs-

boliger til denne målgruppen. Oslo kommune må med utgangspunkt i dette fram-

skaffe 340 slike boliger innen utgangen av 2006.  

«Prosjekt bostedsløse i Husbanken»

«Prosjekt bostedsløse» i Husbanken er finansiert gjennom Kommunal- og regional

departementet og Sosial- og helsedepartementet og skal gå fra 2001 – 2004.

Målsettingen med prosjektet er å prøve ut boligmodeller for målgruppen bosteds-

løse. Prosjektet skal samordne og kvalitetssikre det som er gjort av erfaringer med

å utvikle boligmodeller til denne målgruppen, og da særlig med vekt på de som 

faller utenfor det ordinære hjelpeapparatet. Prosjektet satser på å finansiere ulike

typer hjelpetilbud til målgruppen i storbyene Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger 

og Kristiansand. Arbeidet skal resultere i en nasjonal strategi for boligtilbud til 

målgruppen.
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Alternative boligtilbud
3.1 Begrepsavklaringer
Med boligtilbud forstås en bolig som kan eies eller leies med leiekontrakt som 

faller under Husleielovens bestemmelser. Boligtilbud kan være permanente eller

midlertidige. Alternative boligtilbud referer til alle de forskjellige måtene en kan

kategorisere eller betegne boligene på. I ideheftet vil det blir brukt kategorier som:

Treningsbolig/midlertidig bolig, fellesskapsbolig, samlokalisert bolig og selvstendig

bolig. I tillegg kommer eventuelt tjenesteoppfølging i boligen. Et egnet boligtilbud

omfatter både det fysiske miljø, sosiale miljø og tjenesteoppfølging tilrettelagt etter

beboers behov. 

Booppfølging skal sikre at personer med mangelfulle boferdigheter best mulig skal

gjøres i stand til å ta ansvar for sitt eget boforhold og sitt eget liv. Individuell

booppfølging innebærer å drive hjelpearbeid ute i den enkeltes bolig med sikte på

å styrke funksjonsevne og fremme mestring i eget liv.

Botrening innebærer å trene opp ferdigheter i grunnleggende praktiske gjøremål

som stell av leilighet, personlig hygiene og klesstell, handling og tilberedning av

mat, økonomistyring og sosial fungering. Botrening knyttes ofte til mennesker som

har institusjonsopphold bak seg, hvor en har kartlagt manglende ferdigheter i for-

hold til disse tingene.

3
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3.2 Fysiske løsninger i planleggingen av boligtilbud til 
målgruppene
Fysiske omgivelser er viktige rammebetingelser for hvordan vi bruker, reagerer på

og samhandler med våre omgivelser. I utformingen av boligtilbud må det i de fysiske

omgivelsene legges til rette for å kunne veksle mellom eksponering og privathet. 

I planleggingen av boliger bør en tilrettelegge de fysiske omgivelsene på en slik

måte at boligene får både private og offentlige soner. En god balanse gir mulighet

for tilbaketrekking og eksponering og samvær med andre mennesker. 

Tips for hvordan framskaffe tilrettelagte boliger 

• Ideheftet «Tilrettelagte boliger - hvordan framskaffe boliger til grupper med 

spesielle behov?» her beskrives hvordan ulike bydeler har gått fram for å fram-

skaffe tilrettelagte boliger til ulike målgrupper med spesielle behov.  

3.3 Eksempler og case på alternative boligtilbud
På de neste sidene følger et utvalg av eksempler og case på alternative boligtilbud

hvor både bolig og oppfølging er tilrettelagt for målgrupper innenfor rus og psykiatri.



12

Case 1: Einar
Einar stod i fare for å bli kastet ut av sin kommunale leilighet på grunn av gjentatte kla-

ger fra naboer for brudd på husordensregler og en svært tilgriset leilighet. Einar har ruset

seg på alkohol store deler av livet og har tidligere bodd mange år på gata og hybelhus.

Han fikk tildelt kommunal bolig grunnet svært dårlig fysisk helse. Periodevis ruser han

seg så kraftig at han verken klarer å ta vare på seg selv eller leiligheten. Hjemmehjelp

var tidligere forsøkt, men Einar var sjelden hjemme da denne kom, og etter en stund

sluttet hjemmehjelpen å komme. Bydelsoverlegen var involvert i saken og leiligheten ble

ryddet og vasket ned. En forutsetning for at Einar skulle få fortsette å bo i leiligheten var

at han måtte ta imot bistand fra en booppfølger. Til å begynne med klarte ikke Einar å se

hvordan noen kunne bistå han med å klare å bo. Sosialkontoret arbeidet med å motivere

Einar til å ta imot en booppfølger som sammen med han skulle jobbe med følgende tiltak:

Tiltak: 

• Ta imot hjemmehjelp en gang i uken, og være noenlunde sober under denne avtalen 

slik at det ikke ville være ubehagelig for hjemmehjelpen å vaske i leiligheten sammen

med han. Forutsetning for tiltaket var å få til et fast tidspunkt som han holdt seg 

hjemme, og en fast hjemmehjelp som han kunne forholde seg til over tid.

• Einar skulle benytte seg av tilbud om avrusing for å ivareta egen helsetilstand når 

han var for nedslitt.

• Booppfølging fra to faste booppfølgere fra bydelens booppfølgingsprosjekt. Jobbe 

sammen med Einar om botrening med innkjøp av møbler og inventar og generelt stell

av leiligheten.

Hovedmålsetting:

• Opprettholde boforholdet/forhindre utkastelse

• Bedre ivaretakelse av seg selv, egen helsetilstand – rusmestring

Delmål:

Bedre kosthold og hygiene samt ta hensyn til naboer (eksempelvis ikke urinere i 

oppgangen)

Samarbeidspartnere, involverte i oppfølgingen av Einar:

Sosialkontoret har det overordnede ansvar for oppfølgingen rundt Einar. I denne bydelen

var det et prosjekt som jobbet med booppfølging. Sosialkontoret søkte råd og bistand i

dette prosjektet, som også kunne tilby systematisk booppfølging av Einar. Prosjektet

hadde organisert booppfølging slik at ved alle avtaler hjemme hos beboere var man to

booppfølgere.

Hvem hadde ansvar for hva?

• To booppfølgere med fast avtale 1 gang i uken: ansvar for botrening 

• Sosialkontor ved saksbehandler er koordinerende instans: ansvar for å koordinere 

tiltak, ansvarsgruppemøter og forvaltning av økonomi/uføretrygd

• Fast hjemmehjelp: ansvar for vask av leilighet og noe innkjøp av mat 

• Fast lege på helsesenter: ansvar for medisinsk oppfølging

• Rusmiddeletatens oppsøkende tjeneste: bistand til å komme seg til avrusing og 

somatisk sykehus ved forverring av helsetilstand

• Akuttinstitusjon: ansvar for avrusing

• Korttidsinstitusjon: ansvar for «restituering»

3.3.1 Selvstendig bolig med booppfølging
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3.3.2 Treningsboliger/gjennomgangsboliger

Midlertidige treningsboliger/leiligheter gir beboer mulighet til å oppøve sin bokom-

petanse med en tettere oppfølging fra personalet enn det som vil være mulig i selv-

stendig bolig. For enkelte kan det for eksempel etter lengre institusjonsopphold

være avgjørende for utvikling mot en selvstendig tilværelse å ha en periode hvor

det jobbes med å kartlegge mestringsnivå og det gis mulighet til å trene systema-

tisk på å mestre alle sider ved å bo. Faren ved et slikt boligtilbud er at kompetan-

sen som tilegnes i treningsleiligheten kan være vanskelig å ta med seg til en ny

bolig og nye omgivelser, og mye kompetanse kan gå tapt ved flytting. For noen vil

det derfor være en fordel om man kunne overta treningsleiligheten som sin egen

eide/leide bolig. 

Case 2: Vera
Vera har en psykisk lidelse og har i løpet av sitt voksne liv hatt flere opphold på psykia-

trisk institusjon. Det siste oppholdet hadde vart over 2 år. Hun var ferdigbehandlet på

avdelingen og hadde i lang tid forberedt seg på å flytte tilbake til egen bolig. Tida før

innleggelse var preget av kaos og det meste hadde gått over styr for Vera, så også i 

leiligheten. Innkjøp og matlaging ble svært vanskelig, og den siste tida var preget av

total isolasjon og kaos. Under behandlingen på sykehuset trente Vera både på praktiske

gjøremål og på å være ute blant andre mennesker. Hun synes at hun stadig mestret flere

oppgaver, men jo nærmere utskrivelsesdato, desto mer engstelig ble hun for at hun ikke

skulle mestre alt på egenhånd hjemme. 

Det ble bestemt at Vera skulle få plass i treningsleilighet tilknyttet distriktspsykiatrisk senter. 

Tiltak: 

Opphold i treningsleilighet, poliklinisk behandling, kontakt/faste samtaler med psykiatrisk

sykepleier etter innflytting i egen leilighet i bydel, bygge sosiale nettverk.

Hovedmålsetting med oppholdet i treningsleilighet:

• Å få kartlagt Veras funksjonsnivå i en mer autentisk bosituasjon enn på sykehuset.

• Gjøre Vera trygg på egen mestring og det å bo for seg selv, med en gradvis tilvenning

til å klare seg på egenhånd med personalet tilstede som kan bistå ved behov. 

Delmål:

Håndtere medisiner, foreta innkjøp, praktiske gjøremål i leiligheten, angstmestring, gå til

poliklinisk behandling på distriktspsykiatrisk senter, gjøre seg kjent med tilbud i bydel

hvor egen bolig ligger.

Samarbeidspartnere, involverte i oppfølgingen av Vera:

Fram til utskrivelse hadde sykehuset ansvaret for oppfølgingen av Vera. En tid før utskriv-

else avholdes samarbeidsmøte mellom sykehus, DPS, bosenter og bydelen Vera bor i

(opprinnelig). Overgangen til egen bolig skal gå via et opphold på bosenteret på DPS. 

I perioden på bosenteret innledes kontakt mellom Vera og psykiatrisk sykepleier fra

bydel. Kontakt med den lokale selvhjelpsgruppen av «Angstringen» formidles.
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Hvem hadde ansvar for hva? 

• Psykiatrisk sykehus: ansvar for behandling av Vera og planlegging/legge til rette for 

utskrivelse

• Distriktspsykiatrisk senter og bosenter: ansvar for poliklinisk behandling etter 

utskrivelse, treningsleilighet på bosenteret med personale som kan trygge og oppøve 

Vera i å bo

• Hjemmetjeneste i bydel, ved psykiatrisk sykepleier: ansvarlig for oppfølging av Vera 

når hun er tilbake i egen bolig. Medisinering og oppfølgingskontakt/samtaler hver 

14. dag. Formidler kontakt med den lokale selvhjelpsgruppe

3.3.3 Bofellesskap /fellesskapsleiligheter

Mennesker med alvorlige psykiske lidelser står ofte i fare for å isolere seg, og er

sårbare når det gjelder å utvikle og ivareta sosiale nettverk. I bofellesskap vil bebo-

erne ha en selvstendig boenhet og et fellesareal som kan benyttes av alle beboerne.

En slik utforming legger til rette for samhandling med, og sosial støtte fra, andre

beboere og personalet i bofellesskapet. I en slik boform kan beboerne gi hverandre

et sosialt fellesskap, og bli viktige støttespillere for hverandre ved å inngå i hveran-

dres sosiale nettverk. Bofellesskap kan forebygge tilbaketrekking og isolasjon, noe

som ofte regnes som hovedårsaken til at mange mennesker med alvorlig psykiske

lidelser ikke mestrer å bo i selvstendig bolig. 

Ved etablering av bofellesskap er det viktig å tenke grundig gjennom sammenset-

ning av beboerne. Erfaringer viser at skal bofellesskap lykkes, krever dette at 

beboersammensetningen er velfundert. Beboerne bør settes sammen basert på

funksjonsnivå (som følge av diagnose/problematikk), motivasjon hos bruker og grad

av forpliktelser bofellesskapet vil kreve. Skal beboerne oppleve det å bo i et slikt

fellesskap som positivt og kunne profitere på fellesskapsformen, setter dette krav

til en grundig vurdering av potensielle beboere. Det gjøres erfaringer på dette 

området i hele Oslo og landet for øvrig. Ved planlegging av et slikt boligtilbud

anbefales det å ta kontakt med bydelsadministrasjoner i andre bydeler for å høre

deres ferske erfaringer om boliger til målgruppen generelt og anbefalinger om

sammensetning av beboere spesielt. 

Bergen kommune har i fellesskap med Høgskolen i Bergen gjennomført en bruker-

undersøkelse av bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser og laget en

video med navn «Trygghet, frihet og fellesskap» - om bofellesskap for mennesker

med langvarige psykiske lidelser. I denne videoen deler mennesker med psykiske

lidelser sine erfaringer fra å bo i bofellesskap. 

Bofellesskap

Beboersammensetning

Erfaringer fra Bergen

kommune
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Eksempel på bofellesskap for mennesker med psykiske
lidelser - Villa Ly
Villa Ly er en ettervernsinstitusjon for mennesker med alvorlig psykiske lidelser. Villa Lys

virksomhet er en del av Vinderen distriktpsykiatriske senter. På området er det både

botreningsenhet med hybler og treningsleiligheter, dagsenter, kafé samt 53 faste leilig-

heter hvor beboerne kan bo så lenge de selv måtte ønske det. Dagsenteret og kafeen 

er viktige sosiale arenaer for beboere med tilbud om organiserte gruppeaktiviteter og

uformell sosial kontakt. Dette skaper tilhørighet og sosialt fellesskap. Mange av beboerne

i botreningsenheten ønsker å flytte inn i en av de faste leilighetene. For dem har 

botreningen et konkret og realistisk mål, noe som institusjonen opplever som viktig 

og nyttig. 

Eksempel på bofellesskapsboliger for beboere med
psykiske lidelser og/eller rusmisbruk
Bydel Grünerløkka-Sofienberg planlegger 24 omsorgsboliger lokalisert på Prinds Christian

Augusts Minde-området. Boligene planlegges for mennesker med psykiske lidelser med

og uten rusproblematikk. Boligene planlegges som fullverdige samlokaliserte boenheter,

med et omfattende tjenestetilbud i tilknytning til boligene med bruk av fellesarealer for

beboerne. Planen for dette prosjektet skisserer at boligene skal ligge i et område med et

torg av tjenestetilbud. Beboerne i boligene er tenkt å kunne benytte seg av alle de øvrige

tilbudene på området, som arbeidskvalifisering, aktivisering, informasjon og nettverks-

arbeid. Det planlegges en sosial profil hvor botilbudet er en integrert del av det øvrige

tjenestetilbudet på området. Boligene tenkes benyttet både som et varig tilbud for

beboere og som boliger brukt til rehabilitering og trening, for å tilegne seg bo-

kompetanse som kan benyttes i ordinær bolig. 

Mennesker med psykiske lidelser og rusmiddelmisbruk vil for kortere eller lengre perioder

av livet ha behov for opphold på institusjon. For mange vil det være avgjørende for å

greie å bo i egen bolig, at de kan benytte seg av institusjonsopphold i perioder hvor de

fungerer dårlig. Mulighet for mobilitet mellom tilbud vil for mange være viktig hvis de

skal greie å bo for seg selv.
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3.3.4 Samlokaliserte boliger for mennesker med psykiske lidelser

Samlokaliserte boliger er selvstendige boligenheter, som oftest med et fellesareal

og personalbase/kontor i tilknytning til boligene. Bemanning av slike boliger

avhenger av beboernes fungeringsnivå. Fellesarealet kan brukes av alle beboerne

og kan benyttes til å samle beboerne til aktiviteter sammen som for eksempel 

fellesmiddager. I slike boliger vil beboer ha mulighet for å veksle mellom sin private

sone /sin egen boenhet og fellesarealet hvor det er mulig å ha kontakt med andre

beboere og personalet.

Eksempel 1: Samlokaliserte boliger for mennesker med 
psykiske lidelser på bevaringsverdig eiendom 
Bydel Uranienborg-Majorstua planlegger samlokaliserte boliger for mennesker med psykis-

ke lidelser i en kommunal eiendom som ligger i et område som er regulert til spesial-

område bevaring. Eiendommen er søkt omregulert til boligformål. At bygningen er 

bevaringsverdig gjør at ombygging må gjøres med forsiktighet. Bydelen planlegger åtte

leiligheter med forskjellig størrelse og fellesareal. Fellesarealene tenkes brukt til felles-

aktiviteter og kontor/fagbase for personalet. 

Eksempel 2: Samlokaliserte boliger med oppfølgingsavtale
Bydel Gamle Oslo har leid inn 22 leiligheter av en privat utleier. Ti leiligheter er øremerket

for målgruppen mennesker med psykiske lidelser. Boligene er ordinære, fullverdige boliger

som ligger lokalisert i samme bygning. I første etasje benyttes en leilighet som fellesareal

for beboerne. Dette fellesarealet kan beboerne benytte til sosiale aktiviteter. Bydelens

ambulerende fagteam har kontor i denne fellesleiligheten og har oppfølging av beboerne.

Bemanningen er tilgjengelig kun på dagtid. Bydelen har inngått av individuelle samarbeids-

avtaler for oppfølging av beboerne i tilknytning til husleiekontrakten.
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Organiseringen av behandlings-
tilbudet og forslag til samarbeid

De helse- og sosialfaglige tjenestene som bydelene har ansvar for å organisere 

kalles gjerne 1. linjetjenesten. 1. linjetjenesten er direkte tilgjengelig for publikum.

2. linjetjenesten er spesialisttjenester for utredning, diagnostikk og behandling, og

publikum blir henvist disse tjenestene gjennom 1. linjetjenesten. 

1. linje 2. linje

Bydelenes ansvar for målgruppene

Bydelenes hovedoppgave er å forvalte og drive sosial- og primærhelsetjenester og

pleie, rehabilitering og omsorgstjenester. Dette gjøres gjennom: sosialtjenester,

booppfølging, støttekontakter, gjeldsrådgivning, aktiviteter for spesielle målgrupper,

hjemmetjenester, bo- og omsorgstilbud, rusomsorg, barne- og familievern, og 

primærhelsetjenester.

Det voksenpsykiatriske behandlingstilbudet i Oslo kommune er organisert i 

4 sektorer: 

• Aker sektor

Sinsen distriktspsykiatrisk senter (forkortes DPS), Furuset DPS og Grorud DPS

• Lovisenberg sektor

Lovisenberg DPS og Tøyen DPS

• Diakonhjemmet sektor

Vinderen DPS

• Ullevål sektor

Josefinegate DPS, Ryen DPS og Holmlia DPS

Byens 25 bydeler fordeles etter geografisk tilhørighet til disse distriktpsykiatriske

sentra, og distriktspsykiatrisk senter er det primære psykiatriske behandlings-

tilbudet til befolkningen. Tilbudene på de distriktpsykiatriske sentra består av 

psykiatrisk poliklinikk, dagavdeling, døgnenhet og rehabiliteringstilbud. I tillegg 

drives det prosjekter og ulike gruppeaktiviteter på de forskjellige sentra. 

4

Bruker, 

publikum

Primærlege

Sosialkontor

Hjembaserte tjenester

Distriktspsykiatrisk

senter

Rusmiddeletaten

Sykehus

Institusjoner
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Det er mulig å ta kontakt med det senteret som bydelen har geografisk tilhørighet

til for å få fullstendig informasjon om tilbudene som finnes.

Rusmiddeletaten forvalter Oslo kommunes byomfattende tilbud til rusmiddelmis-

brukere over 18 år, gjennom egne institusjoner og tiltak, og ved kjøp av tjenester

hos private institusjoner. Rusmiddeletaten har det overordnede fagansvaret for

rusomsorgen i Oslo kommune.

Rusmiddeletatens tilbud er:

• Akuttilbud: avrusing og utredning 

• Rehabilitering- og omsorgsinstitusjoner: bo- og rehabiliteringstilbud med ulik 

grad av omsorgsnivå til beboerne

• Behandlingsinstitusjoner: kort- eller langvarig innleggelser

• Ettervern/treningsleiligheter: tiltak for å lette overgangen til ordinær bolig for 

behandlede rusmiddelmisbrukere

Denne oversikten viser kompleksiteten og størrelsen på oppgaver og tilbud innenfor

omsorg til rusmisbrukere og mennesker med psykiske lidelser. Aktørene er avhengig

av å fungere sammen for å kunne yte et helhetlig og godt tilbud til brukerne. 

Eksempler og tips til samarbeid og rutiner som sikrer helhetlig tenkning og 

kontinuitet.

• Eksempel på samarbeid mellom tre bydeler og DPS:

Bydelene Bjerke, Helsfyr-Sinsen og Grefsen-Kjelsås har sammen med Sinsen DPS 

etablert en styringsgruppe hvor bydelsdirektørene, bydelsoverlegene og avdelings-

ledelsen på Sinsen DPS initierer og utvikler nye samarbeidsformer på tvers av 

forvaltningsnivåer. Dette har blant annet resultert i et felles prosjekt finansiert ved 

hjelp av kommunale midler øremerket samarbeidsprosjekter mellom 1. og 2. linje-

tjenesten. I dette prosjektet er det ansatt en boligkoordinator som i prosjektperioden 

skal være et bindeledd mellom bydelene og Sinsen DPS, og som skal være pådriver i 

arbeidet med å sikre egnede botilbud til mennesker med psykiske lidelser. 
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• Eksempel på rutine for overførsel fra institusjon til egen bolig:

Sårbarheten i tiltakskjeden i overføringen fra institusjon til egen bolig er kjent. 

I Bydel Hellerud har de innført en rutine hvor bydelens psykiatrikoordinator besøker 

alle psykiatriske pasienter før utskrivelse til bydelen. Med en slik rutine kan bydelen 

på et tidlig tidspunkt kartlegge eventuelle behov og ønsker for oppfølging som 

pasienten måtte ha etter utskrivelse. For bydelen betyr ordningen at de tidlig kan 

etablere kontakt, få kartlagt og startet planlegging av eventuelle hjelpetiltak før 

personen kommer til bydelen.

Eksempel på bruk av felles utdanning/opplæring på tvers av fagdisipliner som 

strategi for å øke kommunikasjon og samarbeid

Eksempel 1: Kurs i systematisk 
individuell booppfølging
Et eksempel på en slik tverrfaglig opplæring er prosjektet «Oppfølging av vanskelig-

stilte kommunale leietakere» som tilbyr kurs i systematisk, individuell booppfølging.

På dette kurset har bydeler deltatt med representanter fra mange forskjellige tjeneste-

steder, med felles dagsorden for opplæringen -booppfølging. Man er her fysisk samlet

med mennesker fra andre tjenesteder, noe som fremmer kontakt og kjenneskap til

hverandre. Forhåpentligvis oppmuntrer det også til økt kontakt og samarbeid når man

er tilbake på sine respektive arbeidsplasser.

Eksempel 2: Senter for psykoterapi og psykososial
rehabilitering
Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser SEPREP er et lands-

dekkende nettverk og kompetansesenter med vekt på informasjon, undervisning og

forskning vedrørende psykoser, hvor brukerne og de pårørende står sentralt. SEPREP

har et tverrfaglig utdanningsprogram som går over to år på deltid.
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Oppfølging i boligen
Individuell booppfølging innebærer å drive hjelpearbeid i den enkeltes bolig, og tar

sikte på å styrke funksjonsevne og mulighet for å ta ansvar for eget liv.

Målsettingen med en slik form for oppfølging er å fremme mestring i eget liv, knyt-

tet til forhold rundt det å bo for seg selv. 

For å kunne sette i verk riktig form for oppfølging er det nødvendig med en kartleg-

ging av hvilke sider ved beboers bo- og livssituasjon det er nødvendig å ta tak i.

Her er det viktig at ressurser, spesielle problemer og bohistorie kommer fram.

Beboer og booppfølger jobber sammen om å kartlegge behovene og klargjøre mål

som de sammen skal jobbe fram mot. På bakgrunn av uttalte målsettinger utarbeides

det en samarbeidsavtale. I samarbeidsavtalen konkretiseres mål, ansvar og tids-

avklaring for samarbeidet. I løpet av kartleggingen er det viktig å avklare hvilke

aktører i hjelpeapparatet som beboer er i kontakt med, eller bør komme i kontakt

med. Sammen finner en ut hvordan en best kan gå fram for å få til et samarbeid

med disse. Dette samarbeidet organiseres som oftest i ansvarsgrupper. 

Taushetsplikten for helse- og sosialarbeidere skal sikre bruker slik at personlige

opplysninger ikke kommer videre – med mindre bruker ønsker det selv.

Taushetsplikten kan fravikes ved at bruker samtykker til at det kan foregå kommu-

nikasjon mellom forskjellige aktører i hjelpeapparatet. Samtykke til samarbeid, for

eksempel i ansvarsgrupper, gir anledning til å koordinere hjelpetiltak rundt bruker. 

Å få samtykke er en naturlig del av den første fasen for samarbeidet, kartleggingen.

Det er viktig å informere og forklare grundig hva intensjonen med samarbeid og

ansvarsgrupper er, blant annet forklare hva slags type informasjon det er aktuelt å

utveksle og på hvilke områder det vil være relevant å samarbeide. 

Samarbeidsavtale

En skriftlig avtale mellom beboer og booppfølger danner utgangspunktet for sam-

arbeid. Ved å skriftliggjøre/nedfelle de områdene som beboer og booppfølger skal

samarbeide om, klargjør man partenes ansvar for å nå de mål som bruker setter

seg. 

En samarbeidsavtale bør være enkel og konkret, med realistiske og gjennomførbare

målsettinger. Oppskrift for gode måter å etablere kontakt og tillit er vanskelig å gi,

men erfaringer viser at det kan være nyttig å begynne et samarbeid mellom beboer

Kartlegging

«I gode og onde dager»

5
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og booppfølger med å løse praktiske, «håndgripelige» problemer sammen. Gjennom

en praktisk oppgave som må løses kan booppfølger og beboer få en naturlig inn-

fallsport til å bli kjent. Det kan også være en anledning for beboer til å søke om

bistand til mer komplekse/personlige forhold etter hvert. Å montere et IKEA-møbel

kan virke som en uløselig oppgave, men oppgaven kan være en flott anledning til å

«klundre og kløne» sammen – og gjennom dette bli bedre kjent.

En god samarbeidsavtale utformes med tanke på alle slags dager og faser som

beboer med sannsynlighet vil oppleve. Det er viktig å gjøre konkrete avtaler for

samarbeidet mellom beboer og booppfølger også for de dagene hvor rusmisbruk

eller sykdom tiltar, og hvor beboers fungeringsevne går ned. Ved inngåelse av sam-

arbeidsavtalen bør beboer og booppfølger bruke tid på å gjennomgå eventuelle

«onde dager», og hvilke hjelpetiltak beboer ønsker skal iverksettes ved slike. Det

vil da være mulig for booppfølger å handle konkret i tråd med den tilstand beboer

er i, og i henhold til avtale, for eksempel ved forverring av rus eller sykdomstil-

stand. 

Booppfølger må hele tiden ha fokus på å skulle yte riktig hjelp, og ikke mest mulig

hjelp. Det vil for enkelte mennesker oppleves som skremmende og utrygt å bo på

egenhånd. På samme tid kan utfordringene ved å bo på egenhånd gi mulighet for å

mestre og vokse.

Tiltak og tjenesteoppfølging evalueres kontinuerlig i tråd med utvikling hos bruker. 

Sosial- og helsedepartementet har fastsatt forskrift om individuelle planer etter

helselovgivningen (kommunehelsetjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og 

psykisk helsevernloven). Formålet med utarbeidelse av individuelle planer er: 

• Å bidra til at pasienten får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset 

tjenestetilbud, herunder å sikre at det til enhver tid er en tjenesteyter som har 

ansvaret for oppfølgingen av pasienten.

• Å kartlegge pasientens mål, ressurser og behov for tjenester på ulike områder, 

samt å vurdere og koordinere tiltak som kan bidra til å dekke pasientens 

bistandsbehov.

• Å styrke samhandlingen mellom tjenesteytere og etater innen et forvaltningsnivå

eller på tvers av forvaltningsnivåene.

Det er den delen av helsetjenesten som bruker henvender seg til som har plikt til å

sørge for at arbeidet med å lage individuell plan igangsettes.

Evaluere  samarbeids-

avtalen kontinuerlig

Individuelle planer
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I undervisningspakken til prosjekt «Oppfølging av vanskeligstilte kommunale 

leietakere» gis eksempel på hvordan en kan sette opp en samarbeidsavtale for

booppfølging:

Beboers navn:

Booppfølger(e)s navn:

Avtaleperiode:

Bakgrunn for samarbeidet:

Mål for samarbeidet:

Kortsiktige mål:

Langsiktige mål:

Eksempler på forhold som kan inngå i booppfølging:

Hva bør en 

samarbeidsavtale

inneholde?

Avtalehyppighet:

Lengde på avtaleperioden:

Tiltak:

Samarbeidspartnere:

Samtykkeerklæring:

Ansvar/ underskrifter:

Informasjon/

råd og veiledning

Sysselsetting, 

fritidsaktiviteter

Sykdomsmestring,

medisinhåndtering,

rusmestring Praktisk botrening,

vask, stell, hygiene,

innkjøp

Koordinere hjelpe-

tiltak rundt bruker

Familie/

samlivs- veiledning

Bistand til å bli

kjent i lokalmiljø,

møteplasser

Sosial trening

Nettverksbygging,

forebygge isolasjon

Personlig økonomi,

herunder forpliktelser

knyttet til boforholdet

Behandling av naboklager/

megling i nabokonflikter
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Behovet for informasjon om praktiske forhold ved leiligheten/gården er særlig stort

ved innflytting i ny bolig. Gode innflyttingsrutiner med formidling av informasjon om

praktiske forhold ved det å bo, forpliktelser i leieavtalen og gjennomgang av hus-

ordensreglene kan gjøre leietaker bedre i stand til å ivareta sine forpliktelser knyttet

til boforholdet. 

Boligbedriften har laget en innflyttingsvideo (Bo i lag) som gir en instruksjon om 

viktige praktiske forhold som avfallshåndtering, lufting, hva du gjør ved brann, bruk

av brannvernutstyr med mer. Boligbedriften viser videoen til leietakere som inngår

kontrakt med Boligbedriften i boliger beliggende i borettslag. 

Et tips er å lage lokale varianter av en slik video til bruk i treningssammenheng. 

I en slik video er det mulig å legge vekt på andre viktige forhold ved det å bo.

Videoen kan brukes som forberedelse til innflytting eller senere i oppfølgingen 

som utgangspunkt for dialog om ulike tema som for eksempel helse. 

For målgruppene er det viktig med forutsigbarhet og kontinuitet. Det er viktig med

få og kjente kontaktpersoner. Det kan derfor være en fordel å organisere booppføl-

ging på en slik måte at få personer blir involvert i oppfølgingen. 

Overgangsfasen fra institusjon til egen bolig bør starte opp i god tid før utskriving

skal finne sted. En bør blant annet nedsette ansvarsgruppe og få denne innkjørt

mens pasienten er på institusjon. Det er viktig å kartlegge hvilke tiltak vedkom-

mende ønsker å arbeide med når han flytter til egen bolig. Det å planlegge for 

samarbeid og utvikling for flere sider av brukers liv blir viktig ved etablering i egen

bolig. Samtidig skal vi som hjelpere i denne fasen være varsom slik at ikke det

startes for mange nye tiltak på en gang. Det å flytte og komme på plass i en bolig

krever mye, og det er viktig at det gis tid til å få en god «innboelsesfase» – så kan

andre tiltak iverksettes etter hvert.

Innflyttingsrutiner

Forutsigbarhet og

kontinuitet 
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Ulike strategier og boligsosiale
tiltak for å lette integrering

Det å bo sammen med andre i et bomiljø skaper muligheter til å treffe andre men-

nesker og oppleve følelsen av tilhørighet til et sted. Normaliseringsprinsippet som

ligger til grunn for nedbyggingen av institusjoner gir mulighet for en utvikling med

anledning for større deltakelse i, og innflytelse over, eget liv. En skal imidlertid være

klar over de utstøtingsmekanismer som kan oppstå i et lokalmiljø når mennesker

som er annerledes flytter inn. En fysisk integrasjon er ikke ensbetydende med sosial

integrasjon og aksept. Mennesker med psykiske lidelser eller rusmiddelmisbruk kan

oppleve å flytte til nederlag, ensomhet og isolasjon. Det er viktig å fokusere på at

integrasjon først er oppnådd når man deltar i sosiale relasjoner som gir mulighet

for meningsfulle aktiviteter og nettverk. 

Det er vanskelig å skulle gi et fasitsvar på hvor hyppig og mye nabokontakt det er

vanlig å ha i våre dager. Det er i dag ikke uvanlig at nabokontakt begrenser seg til

et hils i forbifarten. Mange mennesker vil legge vekt på muligheten for å ha en viss

distanse til naboen, og behovet for sosialt samvær og relasjoner ivaretas på andre

arenaer. 

Mennesker som skiller seg ut med en avvikende adferd eller påkledning vil ofte

oppleve å bli møtt med skepsis fra naboer og nærmiljø. Avvikende adferd kan

skape usikkerhet og redsel i nabolaget. 

All erfaring viser at informasjonsbehovet er stort hos naboer i nærområder hvor

kommunen eller frivillige organisasjoner planlegger botilbud til målgrupper innenfor

rus og psykiatri. Når det blir kjent at tilbud til disse målgruppene skal etableres,

skjer det ofte en mobilisering i nabolaget på grunn av engstelse og frykt for hva en

slik etablering vil innebære. Det vil i denne perioden være et stort behov for infor-

masjon til naboer. Erfaring viser at det er enklere å være i forkant med å informere

naboer på generelt og saklig grunnlag - tidlig i planleggingsprosessen, enn å skulle

komme i etterkant hvor mye arbeid må brukes til å «rydde» i feilaktige rykter.

6
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Hvordan kan det informeres? 

• Informasjonsskriv 

• Informasjonsmøter/åpent hus - en anledning til dialog mellom beboere/naboer 

og ansvarlige fagfolk/kommunen og mulighet for å stille spørsmål

• Skolebesøk

Slik gjorde vi det! 

• I forbindelse med åpningen av Bosenteret ved Sinsen distriktspsykiatriske senter ble 

det sendt ut et kort informasjonsbrev til naboer. Dagen etter den offisielle åpningen 

var det «åpent hus» med bevertning der også naboer var invitert for å få infomasjon,

omvisning og svar på spørsmål. 

• I Bydel Gamle Oslo var boliger til mennesker med psykiske lidelser under oppføring. 

Naboer i tilliggende gårder hadde mobilisert motstand mot etableringen av slike 

boliger, særlig da det ble kjent at de nye boligene skulle ha felles gårdsrom med 

eksisterende gårder. Bydelen arrangerte et informasjonsmøte for å komme i dialog 

med naboene. En representant fra Tøyen distrikts psykiatriske senter var invitert for 

å informere og svare på spørsmål fra naboer. Møtet var en god måte å komme i 

dialog med naboene på. En del myter og rykter om brukergruppen ble avkreftet/opp-

klart, og motstanden avtok. Bydelen har selv lagt vekt på at det å invitere en fag-

person fra DPS var et viktig grep for å skape informativ dialog.

• Villa Ly har besøkt skolen i nærmiljøet for å gi informasjon om virksomheten og de 

tilbudene Villa Ly og Vinderen distriktspykiatriske senter tilbyr til mennesker med 

psykiske lidelser, samt generell informasjon om psykiske lidelser. 

Tenk på følgende når du informerer

Like viktig som naboenes informasjonsbehov, er den enkelte beboers behov for å

ha kontroll over den informasjon som blir gitt om dem. Det er ikke uproblematisk

når et nabolag ønsker informasjon og opplysninger om en spesiell gruppe eller

beboere. Den enkelte beboers integritet og verdighet skal ivaretas. Informasjon skal

gis med forsiktighet og være av generell karakter, samtidig må individualitet frem-

heves, da alle mennesker ønsker å fremstå som hele personer. 
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Husk:

• Informasjon som gis bør være av generell karakter. Hva innebærer det å ha 

en psykisk lidelse eller et rusmisbruk, og hva gjør dette med atferden og 

konsekvenser for måten en oppfører seg?

• Informasjonen bør være positivt formulert og godkjent av beboerne som skal 

flytte inn.

Kontaktperson

Det er viktig for naboer at det utpekes en person som kan kontaktes hvis det skulle

oppstå konflikter eller episoder mellom beboere og nabolag for øvrig, og som de

opplever ikke kan løses uten bistand fra fagfolk.  

Møteplasser

Mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer har ofte vanskeligheter med

å etablere kontakt med andre. Sykdom og/eller avvikende adferd kan føre til at

mange har lite kontakt med andre mennesker. Det kan oppleves som uoverkomme-

lig å skulle delta i ordinære sosiale aktiviteter, og resultatet er ofte at mange lever

en isolert tilværelse. For mennesker med slike kontaktvanskeligheter er det avgjø-

rende at det finnes egnede sosiale arenaer/berøringspunkter som oppleves som

trygge og meningsfulle for å kunne oppøve sosiale ferdigheter. Det er derfor behov

for tilrettelagte møteplasser, både møteplasser som er åpne for alle og møteplasser

for bestemte brukergrupper. Begge formene for sosiale arenaer er nødvendig. Noen

vil klare å delta i og mestre en åpen møteplass, mens det for andre vil være nød-

vendig med en mer lukket arena sammen med andre med psykiske lidelser.   

I mange bydeler er det nå etablert møteplasser – både møteplasser som er åpne 

for alle og arenaer for bestemte brukergrupper. For oversikt over hva som finnes 

av tilrettelagte møteplasser/tilbud i den bydelen bruker har tilhørighet til, ta 

kontakt med bydelsadministrasjonen for informasjon.
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Slik gjorde vi det!

Veslestua, Tveten gård, et eksempel på åpen møteplass

Hellerud bydel har etablert et kulturhus som er åpent for alle som ønsker å stikke

innom. Bydelen har lagt vekt på å tilrettelegge for mangfold i bruk av huset med for-

skjellige gruppeaktiviteter som litteraturgruppe, trimaktiviteter, sorggruppe, skrive- og

kreativitetsverksted. Ideologien på huset er at alle har noe å bidra med. Driften ivaretaes

hovedsakelig av brukerne i samarbeid med en person som er ansatt på dagtid. Det vel-

ges et brukerstyret for et år av gangen av de som bruker huset. Brukerstyre består av

to personer som er ansatt i bydelen og fire brukere av huset. I planleggingen av dette

tiltaket ble det lagt vekt på at interiøret og de fysiske omgivelsene i huset skulle være

vakre og innby til hyggelig samvær. Det ble blant annet kjøpt inn antikvariske møbler til

huset – noe som brukerne framhever som positivt. 

Villa Ly, et eksempel på møteplass kun for mennesker med psykiske lidelser

I tilknytning til Villa Ly er det en kafé. Den er åpen alle dager og gir tilbud til beboerne

på de ulike enhetene, brukerne av dagsenteret og utskrevne brukere. Målsettingen med

kafeen er å tilby brukere god og rimelig mat og en sosial møteplass. I tillegg til beboere,

brukere av dagsenteret og utskrevne brukere mottar Villa Ly søknader fra personer som

kun ønsker å benytte seg av kafetilbudet. Disse søknadene behandles på inntaksmøte da

Villa Ly ser det som nødvendig å ha en oversikt over dem som gis anledning til å benytte

kafeen.



Det finnes også byomfattende møteplasser, nedenfor er to eksempler:

Fontenehuset i Oslo

Fontenehuset er et klubbhus for mennesker med psykiatrisk sykdomshistorie.

Klubbhuset er basert på Fountain House modellen og drives i tråd med modellens 

prinsipper. I klubbhuset fokuseres det på muligheten til arbeid, deltakelse og sosialt 

fellesskap. Medlemmene planlegger og utformer selv arbeidet i klubbhuset.

Medlemskapet er frivillig, gratis og uten tidsbegrensing. Medlemmene deltar frivillig i

alle typer arbeid som gjøres på klubbhuset, for eksempel matlaging, renhold, vedlike-

hold og administrative oppgaver. 

«Aktiv på dagtid»

Oslo idrettskrets har et prosjekt for trim- og fritidsaktiviteter for personer mellom 

18 og 65 år som ikke er i fullt arbeid. Prosjektet er rettet mot arbeidssøkende, 

trygdede, deltidsarbeidende og hjemmeværende personer. «Aktiv på dagtid» kan tilby

en rekke aktiviteter som turgåing, helsestudio, ballspill, svømming med mye mer.

Noen avsluttende ord 

Som heftet viser er det mange forhold som må legges til rette for å få til en god

bosituasjon for målgruppene. Differensieringen av boligtilbud og kjeding av tiltak

rundt brukerene er forutsetninger som må være på plass skal disse målgruppene

kunne få en god bosituasjon ut i fra egne ønsker og behov. Vi håper ideheftet har

gitt deg inspirasjon og ideer til å møte utfordringene i arbeidet.

Lykke til!

28



Internettadresser, kontaktadresser 
og litteraturhenvisninger

Internettadresser

www.Oslo kommune.no /Rusmiddeletaten/tiltakskatalogen

www.Oslo kommune.no/Bydeler

www.Oslo kommune.no/publikasjoner/Veiviser’n 2001/ Den voksenpsykiatriske 

helsetjenesten 

Aktiv på dagtid: www.osloidrettskrets.no

Rådet for psykisk helse: www.psykiskhelse.no

Frivillighetssentraler: www.frivillig.no

Kontaktadresser

SEPREP: Postboks 24, Gaustad, 0320 Oslo. Telefonnummer: 22 93 34 00

Fontenehuset: Telefonnummer: 22 99 34 80. Fontenehuset Oslo har ikke 

hjemmeside, men e-mail adresse: fontenehuset.oslo@online.no

Aktiv på dagtid, Osloidrettens Hus, Ekebergvn. 101, 1178 Oslo, telefon 22 57 97 00

Litteraturhenvisninger 

• Liv i gård og gade - Boligsocialt arbejde i praksis. Jytte Brask Lemche og  

Margit Sidelmann (Frydenlund 1998)

• De nye naboene. Hvordan blir psykiatriske langtidspasienter mottatt i 

nærmiljøet når de etablerer seg i egne boliger? Av Arild Granerud. 1999:17, 

Nordiska Hälsovårdhøgskolan, Gøteborg

• «Trygghet, frihet og fellesskap». Video om bofellesskap for mennesker med  

langvarige psykiske lidelser, Utgiver: Høgskolen i Bergen og Bergen kommune 

2000

• «Over andres dørstokk». Yrkesetikk i arbeid hjemme hos klienter og pasienter. 

Lars Gunnar Lingås (Kommuneforlaget 1996)

• «Å arbeide i andres hjem» Hjelpere i møte med mennesker med psykiske 

lidelser. Inger Aanderaa (Kommuneforlaget 1996)

• Undervisningspakke og temahefte «Individuell booppfølging». Bodil Storm-

Olsen, Prosjekt oppfølging av vanskeligstilte kommunale leietakere 2001 

• Forandre seg selv eller være seg selv? Erfaringer med individuelt tilpasset 

oppfølging av psykiatriske pasienter i Akersveien 17. Rapport 2/2001 

Diakonhjemmets høgskolesenter

• Veileder for utbygging av omsorgsboliger og sykehjem, Byrådsavdeling for 

eldre og bydelene 2000

Tilrettelagte boliger – hvordan framskaffe boliger til grupper med spesielle behov?
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Boligvirkemiddeletaten skal bistå bydelene som har ansvar for vanskeligstilte på

boligmarkedet og være et kompetansesenter og ressurs i arbeidet med å nå de

boligpolitiske mål. Samarbeidet med bydelene og etater om å bruke og utvikle

gode boligvirkemidler er sentralt. 

Boligvirkemiddeletaten har ønsket å bidra med ideer og forslag til konkrete 

løsninger på bydelenes boligoppgaver. For å gjennomføre dette ble prosjektet 

«Fra boligprogram til bolig» igangsatt i 1999. Prosjektets formål har vært å styrke

bydelenes forutsetninger for å gjennomføre vedtatte boligpolitiske mål. Dette heftet

fra prosjektet inngår i en serie hefter fra etaten om sentrale temaer i arbeidet.

Serien inneholder så langt følgende idehefter:

• Bydelenes bruk av det private leiemarkedet

• Hvordan lage nytt boligprogram?

• Rullering av boligprogram

• Rus og psykiatri - hvordan møte utfordringene i boligarbeidet?

• Fra lånetilsagn til bolig

• Ideer til organisering av boligarbeidet i bydelene

• Tilrettelagte boliger - hvordan framskaffe boliger til grupper 

med spesielle behov?

• Salg av kommunal eiendom - muligheter for bydelene til 

boligframskaffelse?

Ideheftene er et resultat av jobbing i nettverksgrupper sammensatt av representanter

fra mange bydeler, etater og andre fagpersoner. Utveksling av erfaringer og

kunnskap har stått sentralt i arbeidet, og det tverrfaglige samarbeidet har hatt som

målsetting å sikre et helhetlig perspektiv på temaene som er behandlet.

Boligvirkemiddeletaten har ledet arbeidet og står ansvarlig for det endelige innholdet

og formen heftene har fått.

Prosjektet er støttet økonomisk av Husbanken.

Oslo kommune, Boligvirkemiddeletaten

Tlf. 23 48 30 00

Faks 23 48 30 99

www.bve.oslo.kommune.no

Besøksadresse: Trondheimsveien 2, Gjærhuset

Postadresse: Postboks 4643 Sofienberg, 0506 Oslo
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