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Formålet med prosjektet var å gi mennesker med rus- /psykiatriproblemer og bostedsløse
tjenester av god kvalitet og som var helhetlige, samordnede og koordinerte.

Målgruppen var personer med dualproblematikk (rusmiddelavhengighet og psykiske
forstyrrelser) og samtidig dårlig bokompetanse.

Ut fra statistisk tallmateriale for Sarpsborg kommune, har man et 50-talls personer med
dualproblematikk. Det er kun et istall av disse som er utredet og diagnostisert, både i
forhold til rus, psykiatri og somatikk. I utarbeidelsen av inntakskriteriene for prosjektet
ble fokus lagt på brukerens funksjonsnivå.

Kriterier for inntak:

- Sannsynlig (alvorlig) rusmiddelavhengighet og (alvorlig) psykiske problemer og/eller
atferdsforstyrrelser (dualproblematikk)

- samtidig nedsatt fraksjonsnivå/forkommenhet/udekkede basale behov i forhold til helse,
hygiene, sosiale relasjoner, bosituasjon, bokompetanse, økonomi mv.

- ingen eller fa kontakt i hjelpeapparatet og vansker med å nyttiggjøre seg det eksisterende
tjenestetilbudet.

Prosjektets oppdrag var femdelt:

1. Det skulle sikre mennesker med rus-/psykiatriproblemer et sted å bo, noe å leve av, noe
å leve for og noen å leve sammen med (sosialt nettverk).
2. Tjenestetilbudet skulle være lett tilgjengelig gjennom oppsøkende arbeid og det skal
sikre kontinuitet og forutsigbarhet.
3. Prosjektet skulle øke bruken av Individuell Plan som samhandlingsverktøy. Dette som
et ledd i å sikre brukermedvirkning og samhandling både på individ- og systemnivå.
4. Prosjektet skulle bygge opp høy tverrfaglig kompetanse og utvikle metodikk i arbeidet
med målgruppa.
5. Prosjektet skulle vurdere det fremtidige tjenestetilbudet til målgruppa.

Prosjektet har dokumentert systematisk sitt arbeid på flere måter. De viktigste er:

Subjektiv bedømmelse
Dette er en registrering som gjøres etter hvert møte med klientene i prosjektet.

Prosjektmedarbeideren registrerer sitt inntrykk under kontakten på dimensjonene:
Ruspåvirkning, personlig hygiene, psykotisk fungering, angst og depresjon, sosial
fungering og bo-kompetanse. Registreringene legges inn på en skalert akse. I tillegg
noteres møteform og andre forhold som kan ha betydning for situasjonen.
Skjema for subjektiv bedømmelse fungerer både som en registrering og som en loggbok
over kontakten med hver enkelt klient.
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Registreringen gir muligheter for å følge enkeltvariabler over tid, se på samvariasjon
mellom variabler eller mønstre i klientens atferd, dokumentere arbeidsmåte og frekvens
samtidig som kommentarfeltene forteller historien til klienten og relasjonen til
prosjektmedarbeideren.

Casebeskrivelser
Medarbeiderne har gjort casebeskrivelser av noen av klientene. Dette gir gode kvalitative
beskrivelser av hva slags klienter det arbeides med i prosjektet, arbeidsmetodikker,
samarbeids- og samordningsforhold, utfordringer i denne typen arbeid og resultater.
Noen av casene kombineres med bedømmelser som bygger på:

Addis
ADDIS er et spesialisert instrument for kartlegging og bedømmelse av rusbruk og
avhengighet. I tillegg screenes det for angst og depresjon.
Kartleggingen fører fram til en vurdering og tiltaksforslag.

Bruken av ADDIS sikrer at man arbeider med riktige klientgrupper og øker sjansene for å
ta tilgang til spesialisert behandling. Intervjuet og oppfølgingen av det øker klientens
innsikt i egen situasjon, gir deltakelse i egen historikk og virker ofte motiverende for
endring.

Kartlegging av samarbeid og behov
Dette er et enkelt hjelpemiddel for å få fram systematisk kunnskap om hver enkelt klients
kontaktforhold i hjelpeapparatet og hvordan disse fungerer. Kartleggingen av behov er
linket opp mot prosjektmedarbeidernes arbeid, individuell plan og ansvarsgruppe.
Prosjektet har vært representert i en rekke formelle og faglige møter. De viktigste er:

- Styringsgruppemøte
- Personalmøte
- Møter med administrativ leder
- Møter med fagsjef
- Planleggings-/morgenmøter
- Fagmøter (medarbeidere legger frem arbeidet og prosessen med en klient)
- Tiltaksmøter
- Instansmøter (Drøfting av vanskelige saker)
- "Tversrus" (fram til februar/mars)
- Faste møter på Varmestua

Prosjektet deltar for tiden i 26 ansvarsgrupper , hvor vi har ulike roller som veksler mellom
vanlig deltakelse , opprettelse og koordineringsansvar.

Klientforhold
Første kolonne er 1. halvår 2008 - den andre er perioden mai til 1. desember 2007.

Omfang Jan-juni mai-des

2008 2007

Antall brukere i prosjektet 32 21

Antall henvendelser til prosjektet totalt 69 56
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Hjelpetiltak (De fleste brukerne har behov for to eller flere av tiltakene)

Praktisk hjelp/miljøtiltak knyttet til det å bo 20 11

Helsetjenester 23 15

Økonomisk råd og veiledning 15 9

Generell bistand 33 33

Registrerte særtrekk ved brukerne

Rusproblematikk 7 1

Psykisk lidelse 2 2

Dobbeldiagnose (funksjonsnivå) 23 23

Kriminalitet 7 0

Ungdom 4 0

Oppholdssted for inntak i prosjektet

Midlertidig husvære (bla. Kulås 40/44) 5 10

Institusjon 2 3

Fengsel 2 2

Utkastet fra tidligere bolig 2 0

Egen bolig 17 10

Annet (hjemmeboende, UFB og trygdebolig) 4 1

I tillegg kommer bistand med søknader til hjemmebaserte-, psykiatri- og
boveiledertjenester, støttekontakt og andre kommunale tjenester og oppfølging av gravid
rusmisbruker i hht. Lost §6-2

Henvendelser

Fra boligkontaktene til prosjektet 0 3

Fra andre (sosialkontor, spesialisthelsetjeneste,

Kulås, kommunelege, bruker selv) 18 45

Fra prosjektet til boligkontaktene 1 8

Fra prosjektet til sosialtjenesten i lht. boligbehov 4 0
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* Rutinene for prioritering og fordeling av bolig mellom sosialkontoret og
boligkontaktene er endret . Alle behov for bolig meldes nå til saksbehandler på
sosialkontoret , som foretar prioriteringer og melder dette videre.

Individuell plan:

Har individuell plan 7 4

Individuell plan under utarbeidelse 4 9

Ønsker individuell plan 5 4

Ønsker ikke individuell plan 0 4

Ansvarsgrupper 26 11

Henvisninger og innleggelser

Innleggelse i omsorgsinstitusjon (£eks Blå Kors Hauga) 3 5

Viderehenvist andre instanser (ofte flere pr. person) 8 -

Viderehenvist til 2.linjetjenesten/spesialisthelsetjenesten 15 7

Råd og veiledning 50-60 60

Veien videre

I forbindelse med ny organisering av sosialtjenesten som nå er overført til NAV, har
Sarpsborg kommune valgt å opprettet en egen rustjeneste under virksomhet
kompetansesenter psykiatri . Styringsgruppa for prosjekt rus psykiatri har ut fra dette
valgt å nedlegge prosjektet og å overføre arbeidet og de ansatte til den nye rustjenesten,
dette med begrunnelse i at det blir et tettere samarbeid innenfor rus og psykiatri.

Prosjektet har vist oss hvor viktig det er å ha tydelig kontakt med en gruppe vanseligstilte
som ikke selv tar initiativ for å få den hjelp de har krav på. De opplever nå å bli sett og
tatt på alvor. En ny rustjeneste som blir sammensatt av tidligere kuratorer som har jobbet
med rus, LAR konsulenter og 5 stillinger fra prosjektet kan sammen yte tjenester av god
kvalitet som er helhetlige, samordnede og koordinerte.

Dato : 29.12.2008
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